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Miljöpolitik ska drivas lugnt och metodiskt på ett vuxet sätt utifrån fakta. Helhetssyn och 
rationell analys ska gå före populistisk symbolpolitik. Åtgärder för miljön måste ge långsiktiga, 
reella effekter och inte bara flytta problemen någon annanstans. 
 
Vi anser 
• Miljöarbetet ska baseras på beprövad vetenskap och erfarenhet
• Prioritera resurssnål återvinning och återanvändning
• Följ noga upp partikelhalterna i stockholmsluften

Det här fungerar inte i Stockholm idag 
Miljöpolitiken har länge baserats på känslor och grupptänkande istället för på beprövad vetenskap, 
erfarenhet och rationell analys.

De styrande i Stockholm har under lång tid utnyttjat miljöargument för att genomföra en rad 
åtgärder som försvårar trafik med motorfordon i stadens centrala delar. Men luften i Stockholm är 
redan idag dramatiskt mycket renare än på 1960-talet och ligger i stort sett överallt under 
gränsvärdena. I en nära framtid kommer de flesta nya motorfordon att vara utsläppsfria och 
väsentligt tystare än dagens fordon. Därför finns det inte alls lika starka skäl för att få bort dem ur 
stan längre.

Partikelutsläpp från fliseldningen i Värtaverket är en viktig orsak till partiklarföroreningarna i 
innerstan. Det är inte helt klarlagt hur utsläppen från förbränningen av biobränslen i Stockholms 
värmeverk påverkar hälsan och naturen. Men den ökande förbränningen av bio-olja och returflis 
kommer att öka föroreningarna i form av gaser och partiklar.

Miljö och återvinning

MED föreslår 
Miljöproblem är gränsöverskridande. Medborgerlig Samling anser att arbetet inom EU och i 
internationella organ är viktiga för att främja en god miljö. Miljöpolitik ska drivas lugnt och 
metodiskt på ett vuxet sätt utifrån fakta. Helhetssyn och rationell analys ska gå före populistisk 
symbolpolitik. Åtgärder för miljön måste ge långsiktiga, reella effekter och inte bara flytta 
problemen någon annanstans eller skjuta dem på framtiden. 
 
Kretsloppsprincipen är central för Medborgerlig Samling. Genom återvinning och återanvändning
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skapas villkor för en miljövänlig produktion och konsumtion.  
 
Medborgerlig Samling vill att miljöarbetet, renhållningen och avfallshanteringen i Stockholm ska 
baseras på beprövad vetenskap och erfarenhet istället för skrämseltaktik, känslotänkande och 
ideologiska utopier. Miljöfrågor är inte ett specialistområde utan ett generellt fält som omfattar 
flera mycket skilda områden inom teknik, biologi och medicin. Utgångspunkten måste därför vara 
modern teknik och innovation – inte moralism och klimatångest. Mål för miljö och klimat ska inte 
få övertrumfa andra samhällsmål. Nyttan med åtgärder för miljö och klimat måste alltid vägas mot 
kostnaden.   

Att öka produktionen av energi genom förbränning mitt i en tättbefolkad storstad är ett sämre 
alternativ än att öka tillförseln av ren el från vattenkraft och kärnkraft. Utsläppen från stadens 
fjärrvärmeverk måste därför mätas noga och följas upp kontinuerligt. Medborgarna ska 
kontinuerligt informeras om detta. En åtgärdsplan måste sättas in om det skulle behövas. När en 
större andel av motorfordonen i framtiden inte längre är fossildrivna kommer fjärrvärmeverken att 
vara bland de största kvarvarande utsläppskällorna av partiklar och gaser i Stockholm. Som ägare 
till några av de största föroreningskällorna har staden ett särskilt ansvar för att noga övervaka dem 
och minska utsläppen. På sikt bör den nuvarande bioolje- och fliseldningen i värmeverken så långt 
det är möjligt ersättas med utsläppsfri energi. Därför bör Stockholms stad verka för att modern 
kärnkraft och annan ren kraftproduktion byggs ut i Sverige.  
 
Gaturenhållningen ska förbättras för att minska mängden partiklar i luften. Miljözoner på särskilda 
gator som förbjuder användning av vissa äldre bilar upphävs eftersom sådana bilar ändå naturligt 
kommer att fasas ut i en ganska nära framtid. Förbudet mot dubbdäck på vissa gator ska också 
upphävas. Snöröjningen i Stockholm ska vara nyttobaserad, inte ideologiskt baserad.

MED anser att det är viktigt att underlätta återvinning genom ökad tillgänglighet och bättre service 
på Stockholms miljöstationer. 
 
MED vill i övrigt införa nolltolerans mot illegala bosättningar. Högljudd religiös propaganda kan 
vara ett miljöproblem och bör förbjudas.
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BLI MEDLEM

Engagera dig i MED. Dina erfarenheter och ditt engagemang behövs för att vitalisera vår demokrati.

Ansök om medlemskap genom att swisha din e-post, kommun och 
postnummer i meddelandefältet till 123 40 29 088. 

Medlemskapet kostar 250 kr per kalenderår. 
 

Blir du medlem mellan oktober-december så ingår 
medlemskap även för nästa kalenderår.

Använd nedanstående QR-kod för enklare betalning


