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Hej och tack för era frågor. Frågorna är väldigt initierade och välformulerade. Ni ska 
komma ihåg att vi kommunpolitiker är generalister och inte specialister. 
Specialistkompetensen får våra tjänstemän i kommunen stå för. Vill också påpeka att 
en del av de saker som ni lyfter ligger inte inom den kommunala sfären att besluta om. 
Om det är något ni undrar över får ni höra av er.
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1. Är ni positivt inställda till att låta Kristianstads kommun göra stora

klimatsatsningar inom nedanstående tre områden?

 

• återvätning av torvjordar som läcker koldioxid,

Absolut. Redan idag återskapar och restaurerar vi årligen våtmarker. 
Återskapandet av våtmarker fyller flera funktioner och man ska vara ärlig med att
detta påbörjades för att öka den biologiska mångfalden och skapa fler 
översvämningsytor vid högvatten men som ni beskriver fyller våtmarkerna flera 
funktioner.

 

• bättre cykelinfrastruktur som ger folkhälsa



Ja. Vi har arbetat fram en Trafikplan som är väldigt tydlig. 
Kollektivtrafikresandet, promenerandet och cyklandet måste öka för att vi ska 
kunna nå de miljömål som kommunen fastställt. Måhända en liten detalj men vi 
måste få fler föräldrar låta sin barn cykla till skolan och åka skolbuss istället för 
att köra barnen till skolan. 

 

• regenerativt jordbruk som förbättrar odlingsjorden.

Svår för oss att påverka i kommunpolitiken. Vi försöker genom Krinova påverka 
innovativa lösningar inom livsmedelsproduktionen, inte bara i Kristianstad utan i
ett större geografiskt område. (Gårdsfisk är ett bra exempel som vi såklart är 
väldigt stolta över.) Vi vill också ställa högre krav på lokalproducerat för att 
minska transporterna. Inte svar på frågan men saker som vi kan påverka.

 

2. Hur ställer sig ert parti till nedanstående satsningar i Kristianstads

kommun?

• Snabbt bygga ut laddinfrastruktur för elfordon.

Ja, till våra egna kommunala bilar. I övrigt måste elföretagen stå för 
utbyggnaden. Vårt kommunägda C4 Energi har en viktig roll i den utbyggnaden. 
Men kommunen måste i dialog med energibolagen i underlätta i 
tillståndsprocess och utbyggnad.

 

• Tillåta stora havsbaserade vindkraftsparker.

Ja, men vi tror att framtidens havsbaserade vindkraft måste förläggas längre ut 
från land än de som hittills diskuterats i vår kommun.

 

• Bygga/tillåta storskaliga solcellssystem (till exempel på alla lämpliga tak)

Definitivt. Senast i veckan har vi haft en diskussioner om etablering av 
solcellssystem både med flygplatsen och hamnen. På flygplatsen runtomkring 
landningsbanorna, självfallet måste säkerhetsaspekten tas i beaktande, och på 
taken till de fastigheter som finns i hamnen. Vi ska såklart inte förhindra andra 
energibolag men vill såklart gärna att C4 Energi är en del i dessa utbyggnader.

 

• Bygga solvärmeanläggningar - både små och stora som kan anslutas till 



fjärrvärmesystemet.

• Bygga stora anläggningar för att lagra energi (el och värme) till exempel i batterier 
eller

genom att omvandla överskottsel till vätgas

Bägge dessa frågor är svåra att svara på. Vi är i grunden positiva till den här 
typen av satsningar men det måste göras en bedömning i C4 Energi om det är 
möjligt.

 

• Bygga ut och stödja en mer hållbar biogasproduktion till exempel på större lantbruk.

Inte kommunen som avgör. Det är den enskilda företaget som gör den 
affärsmässiga bedömningen. Däremot hjälper vår näringslivsavdelning till med 
att förmedla kontakter. Kan avslöja att vår näringslivsavdelning har de senaste 
halvåret lagt ner mycket jobb med två stora biogasetableringar i vår kommun. 
Ingen av dem är beslutad ännu men från kommunens sida lägger vi mycket 
energi på att underlätta för företagen.

 

• Skapa en lokal klimatallians för företag inom jordbruk för att lyfta produktion och

konsumtion av vegetabilier och minska utsläppen från djurhållningen

Samma svar som under 1:3 ovan.

 

• Kampanja för ett mindre klimatskadligt jordbruk och utöka andelen ekologisk 
produktion

(Kravmärkt eller med liknande kriterier).

Vi vill följa de mål som kommun och riksdag har fastställ men tycker också vi 
måste ta en diskussion om mer närproducerat för att minska transporterna.

 

• Avsätta i storleksordningen 50 Mkr/år i investeringar för utbyggd och förbättrad 
cykelinfrastruktur

samt cykelkampanjer.

Vi är beredda till att satsa mer pengar på investering i cykelvägar men det är inte 
seriöst att i nuläget utlova en speciell summa varje år. Det måste sättas i relation



till vilka andra behov som finns inför varje år.

 

• Initiera genomförande av storskalig återvätning av utdikade torvmarker, exempelvis 
vid

Yngsjökärr.

Se svar 1:1

 

• Ta stora lån och/eller initiera stora gröna obligationer för snabbare utförande av

utsläppsminskande och/eller koldioxidinlagrande satsningar.

Nej. Vårt lånebehov är redan alldeles för stort

 

• Kampanja kraftigt och ihärdigt för att underlätta viljan hos folk att ställa om. 

Vill påminna om att kommunen redan idag bedriver ett påverkansarbete via 
Agenda 2030 och har gjort länge med Agenda 21. Men ni har rätt i att vi måste få 
fler att förstå den klimatpåverkan som redan är påtaglig.

 

• Införa en bilfri dag 

Tveksamt. Måste i så fall sätt i sin kontext. Risk att det blir för mycket jippo och 
motverkar sitt syfte.

.

• Avveckla ägarskapet i flygplatsen och istället använda de årliga 12 miljonerna till 
klimatsatsningar.

Nej. Inte  i nuläget. Men den dag vi har snabbare tåg på plats är det rimligt att tro 
att flyget till Stockholm har spelat ut sin roll.

 

3. Hur vill ert parti se till att värdefulla betesmarker finns kvar och 
utvecklas

samtidigt som utsläppen från djurhållningen kraftigt minskar?

Några av kommunens största utsläpp kommer från djurhållningen. Generellt är det 



köttraser

av nötkreatur som skapar biologisk mångfald i naturbetesmarker. Utsläpp från dessa

djur kan behöva accepteras i viss grad. Men inom övrig djurhållning, främst gris och 
fjäderfä,

måste utsläppen minskas kraftigt. 

En extremt svår fråga att svara på. Ni har ju rätt i att nötkreaturen behövs för att 
hålla landskapet öppet. Man kan lite försiktigt hoppas på att fler människor äter 
mer lammkött.

 

4. Vad är i övrigt ert partis grundläggande lösningar för att tillräckligt

snabbt sänka utsläppen av växthusgaser och öka koldioxidinlagringen i

kommunen? 

Förstår att ni inte kommer att gilla svaret men Liberalerna har hela tiden varit 
motståndare till den nedsläckning av kärnkraften som sker. Vi tror att 
kärnkraften behövs för att klara av den omställning som finns. Och just i dessa 
dagar när Europas beroende av rysk gas är uppe på tapeten tycker vi att vi har 
en poäng. Sen tror vi i grunden på den innovationsförmåga som människan 
besitter och är övertygade om att det kommer att finnas nya lösningar både inom
livsmedelsproduktionen och teknikutveckling som gör att vi kommer att ha 
lättare att nå uppsatta mål. Viktigt att vår kommun anammar och uppmuntrar 
detta arbete. Men självklart ska detta göras hand i hand med det 
omställningsarbete som måste ske.


