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Naturskyddsföreningen angående Kungälvs kommuns Grönplan 

Naturskyddsföreningen anser att kommunen snarast behöver uppdatera Grönplan 2006. I den här 
skrivelsen motiverar vi vårt ställningstagande. 
 
Bakgrund 
Kungälvs kommun har en stor variation av gröna och blå miljöer. Naturen har mycket stort värde för 
boende och besökare men också för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kustlinjen med hav, 
stränder, klippor och öar. Skogsområden med vildmark, sjöar och våtmarker. Landsbygd med 
jordbruk, betesmark, ängsmark, ädellövskog. Överallt i kommunen finns bebyggelse samlad i orter 
eller utspridd i landskapet. Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senare åren. Det ställer stora krav 
på samhällsplanering och den inverkan bebyggelsen har på grönska och natur.  
 
Naturskyddsföreningen följer utvecklingen i Kungälvs kommun, tar del av beslut, läser planer och 
underlagsmaterial samt yttrar sig i planfrågor. Det är i dessa sammanhang tydligt för oss att 
kommunen behöver uppdatera den nuvarande Grönplanen.  
 
Valenkät 
I den Valenkät vi skickade till partierna i maj 2022 ställde vi följande fråga: 
 
Fråga 4 Ny Grönplan. Den nuvarande Grönplan för Kungälvs kommun beslutades i KF 2006. 
Boverket och Naturvårdsverket publicerade i januari 2022 en ny vägledning för hur kommuner kan 
arbeta med grönplaneringen, fatta beslut om målsättningar, strategier, ställningstaganden och 
riktlinjer för arbetet. Grönplanen är därför en viktig pusselbit i en hållbar samhällsplanering och ett 
verktyg för att arbeta med miljömålen och Agenda 2030.  
 
Kommer ert parti att verka för att kommunen beslutar om en ny, uppdaterad Grönplan och om att 
tillföra resurser för att utarbeta den? När under mandatperioden? 
 
 
De svar vi erhöll är mycket positiva vilket framgår av Bilaga 1 Utdrag ur Valenkät 2022. I stort sett alla 
partier som svarade är medvetna om att Grönplanen behöver uppdateras och svarar till exempel att 
de kommer att starta arbetet direkt eller så snart som möjligt.  
 
Arbeta med Grönplanering 
Naturskyddsföreningen i Kungälv anser det mycket angeläget, ja till och med brådskande, att 
kommunen beslutar om och påbörjar arbetet med ny Grönplan. Naturvårdsverket och Boverket tog 
fram Vägledningen Grönplanera i januari 2022. Den består av två delar. Den ena delen finns på 
Boverkets webbplats PBL Kunskapsbanken och handlar övergripande om grönplanering. Den andra 
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delen finns på Naturvårdsverkets webbplats och är en fördjupad vägledning om att ta fram en 
Grönplan. 
 
Boverket framhåller att: Genom detta kan arbetet med grönplaneringen stärkas så att grönstrukturen 
på allvar kan bidra till en hållbar stads- och samhällsutveckling (Boverket Januari 2022). 
 
I vägledningen beskrivs också hur grönstrukturen kan bidra i arbetet med till exempel Agenda 2030. 
Flera av våra nationella och internationella målsättningar lyfter vikten av både grönska i den bebyggda 
miljön och att planera bättre för ekosystemen i landskapet. Grönska och natur är mångfunktionell och 
kan hjälpa oss att hantera flera av vår tids stora utmaningar och bidra till klimatanpassning (Boverket 
januari 2022). 
 
Ytterligare motiv för att uppdatera Grönplanen är värdet av Naturbaserade lösningar, en metod som 
presenterades 2021. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är på många sätt 
sammanlänkande, men det är också lösningarna. (Källa: Naturbaserade lösningar). 
 
Så sent som 2022-11-04 meddelades att de nordiska miljö- och klimatministrarna för första gången 
antagit en deklaration om naturbaserade lösningar (Källa: https://www.norden.org/no/node/76373). 
Förslaget innebär att ministrarna åtagit sig att skala upp arbetet med åtgärder som utgår från 
naturens förmåga att lösa samhällsutmaningar som exempelvis utsläppsminskningar, 
klimatanpassning och arbete för människors hälsa. (Länk: Pressmeddelande Naturvårdsverket). 
 
Nordiska ministerrådet publicerade 2022-11-29 skriften Stadsgrönska och ekosystemtjänster – en 
nordisk verktygslåda för grönblå strukturer. Syftet med publikationen är att främja planering, 
byggande och förvaltning av grönblåa strukturer och ekosystemtjänster i de nordiska länderna. (Länk: 
Publikation 20221129). 
 
Grönplan och mål i Agenda 2030 
Naturskyddsföreningen menar att en aktuell Grönplan är en av förutsättningarna för att kommunens 
utveckling ska kunna främja biologisk mångfald, leverera viktiga ekosystemtjänster och bidra till 
klimatanpassning. Grönplanen har en viktig roll i fysisk planering som planeringsunderlag för en 
hållbar mark- och vattenanvändning. Grönplanen är också ett strategiskt dokument med visioner, mål 
och riktlinjer som visar en långsiktig politisk viljeriktning med grönstrukturen. Om målen i Agenda 
2030 ska kunna uppnås måste de konkretiseras i kommunens planarbete på ett tydligt sätt. Det ska 
finnas framskrivet i t ex detaljplaner avseende såväl bebyggelse som grönstruktur och blåstruktur.  
 
Partiernas svar på fråga 4 i valenkäten visar medvetenhet om behovet av att uppdatera Grönplan 
2006.  
 
Naturskyddsföreningen frågar: 
När startar arbetet med uppdatering av Grönplanen?  
Hur ser tidsplanen ut?  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Naturskyddsföreningen i Kungälv/ 
Helene Wåhlander, sekr 
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