
S T E N U N G S U N D 

MILJÖN 
ETT MILJÖLAND 
I FRAMKANT 



MILJÖ (EJ KLIMAT) 
ETT MILJÖLAND I FRAMKANT 
Genom att samla Sverige kan vi klara de svenska 
miljömålen. Vi ska minskade utsläpp av växthusgaser, 
skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri 
miljö och förbättra havsmiljön.  
Nu måste arbetet med att nå de 16 svenska 
miljömålen intensifieras. Det handlar om investeringar 
i det gröna samhällsbygget. Det går före 
skattesänkningar.  

Vårt budskap 

Vi har en regering som tar uppdraget att klara de 16 miljömål på största 
allvar. Aldrig har regeringens miljöbudget varit så offensiv. Vi har ökat 
budgeten för miljö och klimat med mer än 100% sen den borgerliga 
regeringen. 
Vi vill minska övergödningen genom fler våtmarker, stöd till blå 
fångstgrödor (t.ex. musslor), bättre avloppsrening, rening av läkemedel från 
avlopp. 
Ökad takt i att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen, 
kombinationseffekter av kemikalier och farliga ämnen ska få ökad prioritet 
(nationellt, i EU och globalt). 
Vi vill minska de negativa miljöeffekterna från plast. Mikroplaster ska 
förbjudas i kosmetika och annat tillflöde måste minska.  
Vi har inrättat ett centrum substitution, dvs ersättning av farliga ämnen mot 
ofarliga. Mängden avfall måste minska och återvinningen och 
återanvändningen öka. Det ska bli enklare att lämna sina förpackningar till 
återvinning, fler produkter ska beläggas med pant.  



Socialdemokraterna vill: 

Driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska 
skatter på farliga ämnen 
Minska övergödningen av haven och skydda vårt rena 
dricksvatten 
Bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda 
den biologiska mångfalden.  

Detta har vi gjort: 

Regeringen har gjort den största satsningen på miljö och klimat i budgeten 
någonsin. Området får 5 miljarder mer än föregående år. Jämfört med den 
borgerliga budgeten valåret 2014 är den en fördubbling av anslaget.  
Regeringen har satsat 1,1 miljarder mer årligen för skydd av värdefull natur, 
jämfört med alliansregeringen. Det betyder fler naturreservat, utökade 
nationalparker men också en kraftig satsning på skötsel av våra reservat 
vilket gett 1200 nya jobb i glesbygd. 
Regeringen har genomfört en satsning på att minska vår påverkan av 
farliga kemikalier, Kemikalieinspektionen har fått extra resurser från 
regeringen, en skatt på kemikalier i viss elektronik har införts, förbud mot 
växtskyddsmedel för nedvissning, förbud mot mikroplaster i kosmetiska 
produkter som ger skador i havsmiljön ska införas. Ett centrum för 
substitution av farliga ämnen i kemiska produkter ska bildas. En mer 
offensiv kemikaliepolitik i EU har gett resultat Sveriges begränsning av bly i 
konsumentvaror om också beslutats av EU-kommissionen.  
Regeringen har kraftigt ökat anslaget för skydd av marina områden. Ökning 
med över 100 miljoner årligen jämfört med 2014. Fyra nya stora Natura-
2000 områden till havs för skydd av tumlare har inrättats. Sveriges klarar 
därmed målet att minst skydda 10 procent av de marina områdena. 
 

Fakta: 

De borgerliga budgeterna innebär stora neddragningar på miljö (uo 20) 
Kristdemokraterna minus 33 procent, SD minus 32 procent, Moderaterna 
minus 30 procent, Liberalerna minus 29 procent och Centern minus 23 
procent. Naturvårdsverket riskerar att mista var fjärde - femte anställd.  



Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust? Kan vi förbättra miljön 
samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet? Vi samarbetar 
med projektet 8 fjordar för att besvara det.  

S T E N U N G S U N D 

LOKALT PÅGÅR FÖLJANDE:  
Vi bygger ut fjärrvärmen. Vi bygger laddstolpar vid 
pendelparkeringarna. Satsar på solceller på 
kommunala byggnader. Vi ska bli bäst i Sverige på 
plaståtervinning. Ny återvinningsstation i Stora Höga. 
Vi kommer köpa in mer miljöbilar till kommunen samt 
el-cyklar.  


