Mölndal 2018-07-03
Till Mölndals Stad
Förslaget till ny Översiktsplan för Mölndal
Mölndals Naturskyddsförening lämnar följande synpunkter
Vid anser att Naturvårdsverkets handbok ”Allmänna råd om miljöbedömning av
planer och program” borde ha ingått som underlag, tillsammans med Boverkets
vägledning och PBL. Översiktsplanering ska göras utifrån miljömålen och en
miljöbedömning. Kommunens bedömningar i ÖP ska vara tydliga och vägledande
och möjliggöra ställningstagande i god tid. Därför bör planen vara mer detaljerad än
föreliggande förslag. Vi saknar formulerade och uppföljningsbara mål. Vi saknar även
formulerade och uppföljningsbara indikatorer.
Den kritiska frågan om klimatanpassning måste hanteras mer omfattande och
detaljerat i ÖP. I Planen ska preciseras vilka markområden som är viktiga och som
ska skyddas från exploatering. Områden som är viktiga för att minska fragmentering,
av värde för den biologiska mångfalden. Värdefulla för klimatanpassning som t.ex.
vattenhållande ytor. Dammar och våtmarker, vilka ska anläggas/återskapas?
Kommunen kan i ÖP ta ställning till ett särskilt bevarandeprogram för
odlingslandskapet, man kan avsatta natur- och kulturreservat och även besluta om
andra skyddsformer. Varför har planen en åtta sidor lång fördjupning av ”vägledning
vid förtätning”? Varför inte en lika lång fördjupning om markanvändning och
strategiska markförvärv när det gäller natur och klimatanpassning?
Vi saknar en skrivning om Lilla Fässbergdalen, den gröna kilen Sandsjöbacka –
Änggårdsbergen, och ekodukt över Söderleden. Området är av stor betydelse för
miljö, natur, friluftsliv, tillgänglighet, odling och klimatanpassning. Området är även
föremål för Länsstyrelsens intresse och utredning. Vi ska leva med naturen. Djurens
vandringsstråk ska respekteras och underlättas. Här ska ÖP vara kraftfull i sin
skrivning.
Kartan på sid.15 saknar förklaring och en närmare analys. Vad innebär dessa lösa
förslag?
I förslaget står ”Kommunen har ett mål att växa med 1,5 % per år i genomsnitt för att
få en hållbar samhällsutveckling där alla steg finns med”. Ett övergripande miljömål
är ”Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta………….”. Generationsmålet kommer i konflikt med kommunens mål om
tillväxt.Trycket på ekosystemet ökar. Vi märker det främst på den snabba förlusten av
biologisk mångfald, med åtföljande erosion av ekosystemtjänster, klimatförändring
samt spridning av naturfrämmande material och föroreningar med negativ inverkan
på biologiska näringskedjor. När det gäller energianvändning så äter
befolkningstillväxten upp effektiviseringar. I nuläget förbrukas det för mycket energi.

En viktig ekosystemtjänst är leverans av tjänligt dricksvatten. Växande hårdgjorda
ytor påskyndar avrinning. Ett opåverkat landskap har en magasinerande effekt.
Vatten filteras och lagras som grundvatten. Vatten är en begränsad naturresurs, när
nås smärtgränsen och när blir det tal om ransonering? För närvarande använder
Mölndalsborna i genomsnitt 160 liter vatten per dygn och person. Enligt prognos (och
målsättning) omfattar Mölndals befolkning år 2022 ca 70000 personer. Förutsatt att
trycket på vattenresurserna inte ska öka innebär detta att vattenanvändningen per
person och dygn då måste minska med 6 % till 150 liter.
I planen talas det om särintressen. Här vore det bra med en tydligare skrivning.
Miljömålen är inget särintresse.
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