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hur regionens struktur kan utvecklas, internationaliseras och hur regionens
innovationsmiljö kan stärkas.
En levande skärgård stärker hela regionens konkurrenskraft. Det finns i kustoch skärgårdsmiljön unika kultur- och naturvärden som skänker livskvalitet
åt många och bidrar till regionens attraktivitet.
Skärgårdsöar utan fast landförbindelse har dock under de senaste åren haft en
kluven utveckling med en begränsad näringslivsutveckling parallellt med en
negativ demografisk utveckling. Försämrade villkor för en del av samhällsservicen tycks vara drivkraften bakom demografiska förändringar som
ytterligare minskar underlaget för t.ex. skolor.
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Från skärgårdsorganisationer som SIKO har framförts att det finns vissa
brister i samarbetet över kommungränser och mellan kommunerna och
landstingets verksamheter. Det finns också samordningsproblem med den
statliga nivån. Framförallt brister samarbetet kring frågor såsom bostäder,
kommersiell- och offentlig service och detta bekräftas också av den
delregionala utvecklingsplanen.
I den av landstingsfullmäktige i maj 2002 antagna Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) slås det fast under rubriken ”Skapa säkra
farleder till regionens hamnar” att ”en ny farled in till Stockholm, Horsstensleden, behövs för att avlasta befintliga farleden och öka sjösäkerheten”.
Den nu aktuella delregionala utvecklingsplanen är en förstudie inom ramen
för arbetet med att ta fram en ny Regional utvecklingsplan (RUFS 2010). Vi
har ännu inte tagit ställning till om Horsstensleden kommer att vara en del
av den nya Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 april 2008.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 april 2008.
Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till mp-ledamotens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.
Mp-ledamoten reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anta den
delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och skärgård.
Den delregionala utvecklingsplanen är en förstudie inom RUFS och kommer
att ligga till grund för nästa utvecklingsplan. Planen tar särskild hänsyn till
hur regionens struktur kan utvecklas, internationaliseras och hur regionens
innovationsmiljö kan stärkas.
En levande skärgård stärker hela regionens konkurrenskraft. Det finns i kustoch skärgårdsmiljön unika kultur- och naturvärden som skänker livskvalitet
åt många och bidrar till regionens attraktivitet.
Skärgårdsöar utan fast landförbindelse har dock under de senaste åren haft en
kluven utveckling med en begränsad näringslivsutveckling parallellt med en
negativ demografisk utveckling. Försämrade villkor för en del av samhällsservicen tycks vara drivkraften bakom demografiska förändringar som
ytterligare minskar underlaget för t.ex. skolor.
Från skärgårdsorganisationer som SIKO har framförts att det finns vissa
brister i samarbetet över kommungränser och mellan kommunerna och
landstingets verksamheter. Det finns också samordningsproblem med den
statliga nivån. Framförallt brister samarbetet kring frågor såsom bostäder,
kommersiell- och offentlig service och detta bekräftas också av den
delregionala utvecklingsplanen.
Mp-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Miljöpartiet anser att Horsstensleden inte ska byggas över huvud taget.”
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Ärendet och dess beredning
Regionplane- och trafiknämnden har den 13 juni 2007, enligt kontorets
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta den delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och
skärgård enligt bilaga till tjänsteutlåtande.
Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande den 30 maj 2007 bifogas
(bilaga)

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 augusti 2007 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige beslutat att anta den delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och skärgård
Förvaltningens synpunkter redovisas i bifogat tjänsteutlåtande från
Regionplane- och trafiknämnden.

Förslag till

Delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård

Förslag till delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård, 2007-06-13

Förord
I den regionala utvecklingsplanen 2001 för Stockholmsregionen (RUFS) betonas särskilt
att delregional planering bör utvecklas för skärgården och omfatta bl.a.
bostadsförsörjning, transportinfrastruktur, naturvård och -skydd, kulturmiljöfrågor samt
näringslivets förutsättningar. Ett arbetsprogram för delregional planering ”Process för
fördjupad regional utvecklingsplanering i Skärgårdsområdet” har godkänts i
Regionplane- och trafiknämnden i maj 2003. Beslutet innebar att arbetet skulle ske i tre
steg – nuläge, framtida utvecklingsmöjligheter respektive önskad framtid. Under
arbetsåret 2003 – 2004 genomfördes det första momentet i detta arbetsprogram.
Resultatet redovisades i en promemoria ”Skärgård i förändring” (Rtk, PM 8:2004) som
beskriver utvecklingen i Stockholms skärgård och den politik som förts för skärgården de
senaste 30 åren samt exempel från andra områden. Det andra momentet innebar dialog
och studier kring framtida utmaningar och möjliga utvecklingsvägar samt strategier att
möta dessa utmaningar. Arbetet bedrevs i en process som främst involverade
representanter för berörda kommuner och regionala organ samt Skärgårdens
intresseföreningars kontaktorganisation SIKO.
Detta gav underlag till det tredje steget. Ett skriftligt samrådsunderlag med förslag till
delregional plan för kust- och skärgårdsområdet sammanställdes och skickades på remiss
maj till augusti 2005 respektive november 2006 till februari 2007. Efter genomförda
remisser har materialet reviderats och ytterligare dialog har under 2006 förts med
skärgårdskommunerna, länsstyrelsen i Stockholms län, Företagarna samt Skärgårdens
intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO).
Tanken är att den delregionala planen inte bara ska kunna ge underlag och vägledning för
kommunernas fortsatta planering – liksom för övriga offentliga regionala och nationella
aktörer, privata intressenter, föreningar, intresseorganisationer och enskilda – den skulle
också ge underlag för prioriteringar av landstingets egna skärgårdspolitiska satsningar
under de närmaste åren.
Avsikten med den delregionala planen för skärgårdsområdet är att den ska utgöra en
fördjupning med vissa tillägg till Regional Utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen
(RUFS), men den får inte formell status enligt plan- och bygglagen. Innehållet i den
delregionala planen avses ge underlag för nästa regionala utvecklingsplan. Den ger även
riktlinjer för integrerad förvaltning av kustzonen i enlighet med EU:s direktiv.
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Inledning
Detta delregionala planeringsunderlag innehåller tre delar. Inledningsvis presenteras ett
synsätt på kust- och skärgårdsområdet i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län ur
ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv. Helhetsperspektivet betonas. Där redovisas
också att en stor mängd aktörer är verksamma i området eller ansvarar för verksamheter
som får konsekvenser för områdets framtida utveckling.
Den andra delen lyfter fram frågor av strategisk betydelse för den framtida utvecklingen i
kust- och skärgårdsområdet med betoning på utmaningar och nya möjligheter. Ett antal
nyckelfrågor av särskild betydelse ur ett samlat regionalt och långsiktigt
utvecklingsperspektiv pekas ut.
Den tredje delen – förslag – anknyter till form och innehåll till Regional Utvecklingsplan
2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001). Avsikten är att den delregionala planen ska
fungera som en fördjupning dels för det geografiska kust- och skärgårdsområdet, dels för
specifika frågor av särskilt stor betydelse i just detta område.
RUFS är både en regional utvecklingsplan och en regionplan för Stockholms län i planoch bygglagens mening där Stockholms läns landsting har det formella ansvaret att vara
regionplaneorgan. Arbete med ny regional utvecklingsplan (RUFS 2010) har påbörjats.
Detta stryker under materialets strategiska karaktär. Syftet med den delregionala
planeringen för kust- och skärgårdsområdet är att ange en översiktlig inriktning av frågor
av strukturell betydelse för regionens långsiktiga utveckling. Konkreta preciseringar och
nyanseringar av förhållningssätt sker genom kommunernas översiktliga planering som på
sedvanligt sätt bygger på dialog med andra företrädare för allmänna intressen inklusive
andra kommuner, regionala och nationella aktörer och kommunernas egna invånare och
företag. Preciseringar sker också genom de olika huvudmännens planering, exempelvis
huvudmännen för trafik och teknisk försörjning. Även om Stockholms läns landsting är
en betydelsefull aktör i kust- och skärgårdsområdet är det således främst andra än
landstinget som kommer att ansvara för genomförandet av den delregionala
utvecklingsplanens intentioner.
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HELHETSPERSPEKTIV
Stockholms kust och skärgård är en del av Östersjöns känsliga och världsunika
skärgårdshav. Området är också en integrerad del av den snabbt växande
Stockholmsregionen. För att hantera utvecklingsfrågor krävs ett samlat synsätt och ett
integrerat och gränsöverskridande samarbete mellan många olika aktörer inom
kommun, landsting, stat, EU och privata intressen. Den geografiska indelningen av
kust- och skärgårdsområdet skiftar beroende på funktion och sammanhang.

Geografisk helhet
Östersjön är ett av världens största brackvattenhav och helt unik i sitt slag. Många arter
lever på gränsen till sin överlevnadsförmåga. Nio länder gränsar till Östersjön. Delar av
fjorton länder befinner sig inom avrinningsområdet. Inom detta område bor 85 miljoner
människor. Under det senaste decenniet har de förändrade geopolitiska förhållanden
inneburit att samarbetet ökat mellan folk i olika länder. Stora insatser har genomförts för
att minska belastningen på miljön. Samtidigt har den ökade integrationen lett till fler
kontakter och mer handel. Numera är Östersjön ett innanhav inom EU. EU och Ryssland
strävar efter ökad harmonisering av olika regelverk för att underlätta kontakterna.
Östersjöns skärgårdar är också enastående i världen. Skärgårdshavet som sträcker sig från
Stockholms skärgård via Åland till Åboland och Finska viken representerar en säregen
natur- och kulturmiljö med en rik historia. Förhållandena har skiftat under århundradena.
Även fortsättningsvis kan betydande förändringar väntas ske. Östersjön, utom ryska
vatten, klassas av FN:s sjöfartsorganisation IMO som särskilt känsligt havsområde.

Skärgårdshavet i norra Östersjön är unikt i världen
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Samlat regionalt utvecklingsperspektiv
I den regionala utvecklingsplaneringen hanteras Stockholmsregionens utvecklingsfrågor i
ett samlat regionalt perspektiv. Den delregionala planeringsprocessen har omfattat hela
det geografiskt sammanhållna kust- och skärgårdsområdet inklusive norra Roslagen och
Sörmlandskusten. Inom detta vidsträckta område finns delområden med olika karaktärer.
Förhållandena i kust- och skärgårdsområdet betraktas både ur den lokala befolkningens
och ur den funktionella Stockholm–Mälarregionens perspektiv. Hänsynstaganden till
natur- och kulturmiljökvalitéer av nationell och internationell betydelse är en
grundläggande förutsättning. Kulturarvet har stor betydelse för lokal och regional
utveckling, attraktivitet och tillväxt i kust- och skärgårdsområdet.
Längs kusten finns såväl traditionella städer som flera större och mindre tätorter med
mycket gamla anor liksom nyare och snabbt växande förorter. Många kommuners
centrum fyller en viktig funktion som service- och replipunkter för människor och
verksamheter längre ut i skärgården. I området finns också flera stora arbetsplatser,
framför allt offentliga verksamheter och militära anläggningar.
Flera större öar har numera bro- eller färjeförbindelse med fastlandet. På dessa öar sker en
snabb folkökning. Många förvärvsarbetande pendlar till fastlandet. Cirka 3 000 personer
bor året runt på öar utan vägförbindelser till fastlandet. Där ökar befolkningen också, men
betydligt långsammare. Under de senaste årtiondena har betydande samhällsinsatser
gjorts för att bibehålla och utveckla service och samhällsfinansierade tjänster på öar utan
vägförbindelser i form av bro, tunnel eller statlig färja. Bofast befolkning, företagande,
aktiv naturvård och levande kulturtraditioner är en förutsättning för att skärgårdens
kvalitéer ska upprätthållas och vara tillgänglig även i fortsättningen. Ytterskärgården
saknar bofast befolkning.
Kust- och skärgårdsområdet är ett mycket populärt frilufts- och rekreationsområde med
högt besökstryck. På sommaren befinner sig många människor i området samtidigt.
Fritidshus och båtar utnyttjas under längre eller kortare vistelser. Många gör dagsutflykter
eller litet längre besök med övernattning på vandrarhem, stugbyar, campingplatser eller
andra anläggningar. Kust- och skärgårdsområdets många kurs- och
konferensanläggningar har sin högsäsong under våren och hösten. Efterfrågan på
båtplatser, mark och fastigheter är generellt hög.
Trafik och annan försörjning av kust- och skärgårdsområdet påverkar förhållandena i ett
stort omland. Vid veckosluten är trafiken intensiv. Trängsel och störningar längs
tillfartsvägarna märks långt in i regionens centrum och småbåtstrafiken i farlederna in och
ut ur Stockholm är intensiv.
Mälaren och en stor mängd åar och vattendrag, som avvattnar stora avrinningsområden i
Mellansverige, mynnar i kust- och skärgårdsområdet. Med vattnet följer också stora
mängder gödande ämnen och andra miljöstörande föroreningar.
Det höga besökstrycket under sommaren utgör en betydande belastning på skärgårdens
känsliga vattenresurser. Tillgången till sötvatten är mycket begränsad och överuttag från
brunnar för dricksvattenändamål leder till saltvatteninträngning. Marina miljöer som är
viktiga för hela ekosystemet utsätts för störningar och utsläpp från båtar, strandnära
bebyggelse och aktiviteter. Den omfattande båttrafiken orsakar också stranderosion.
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Det regionala helhetsperspektivet på kust- och skärgårdsområdet innefattar både
naturens och samhällets utvecklingsfrågor. Den funktionella geografiska
avgränsningen varierar med olika sakfrågor.
Den regionala utvecklingsplaneringen avser dels förhållandena i det geografiska kustoch skärgårdsområdet, inklusive den bofasta befolkningens situation, dels kust- och
skärgårdsområdets förhållanden och utvecklingsförutsättningar som del i Stockholmsregionen, Mälardalen och Östersjöområdet.

Viktiga servicefunktioner för befolkningen i övärlden är lokaliserade på fastlandet.
Trafikförsörjningen är beroende av offentlig finansiering för både land- och
sjöförbindelser med bytes- och omlastningsplatser på fastlandet.
Öar med enskilt finansierade färjor har räknats till gruppen ”Öar utan vägförbindelse till fastlandet”.
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Många aktörer, roller och mål
Kommunerna
Kust- och skärgårdsområdet har här avgränsats till följande kommuner: Östhammar,
Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Nacka, Tyresö, Haninge, Nynäshamn,
Södertälje, Trosa, Nyköping och Oxelösund.
Flera kommuner har prioriterat arbete med utvecklingsfrågor i kust- och
skärgårdsområdet. Norrtälje har tagit fram en fördjupning av den kommuntäckande
översiktsplanen för skärgårdsområdet, ett skärgårdspolitiskt handlingsprogram, en
kustinventering samt ett förslag till bryggplan. Nynäshamn och Haninge har tagit fram en
gemensam kustplan för båda kommunerna. I Värmdö pågår arbete med kustplanering.
Nacka kommer att inleda ett fördjupat arbete med sina kustområden, bl.a. i syfte att hitta
en mer differentierad syn på strandskyddet.
I några översiktsplaner anvisas mark för ny bebyggelse i kust- och skärgårdsområdet.
Omvandlingen av fritidshusområdet till småhusområden, som bebos året runt, är en stor
fråga för flera kommuner. I några kommuners arbete har miljösituationen i kust- och
skärgårdsområdet, särskilt den marina miljön, fått stor uppmärksamhet. Det finns också
en ambition att förenkla och rationalisera den kommunala verksamheten, exempelvis
genom att flera grannkommuner delar på gemensamma expertresurser eller gemensam
upphandling av tjänster, exempelvis för transporter.
Kommunerna samarbetar inom Svealands kustvattenvårdsförbund. En gemensam databas
håller på att byggas upp för att man bl.a. ska kunna analysera olika åtgärders effekter på
vattenkvalitén. Kommunerna samarbetar också sedan länge med sina grannkommuner på
Åland och i Åbolands skärgård. Samarbetet har en tyngdpunkt på turism och
näringslivsutveckling.
Regional strategi för samordnad utveckling av bebyggelsestruktur, serviceutbud och
trafikförsörjning i kust- och skärgårdsområdet efterfrågas av flera kommunala och
regionala aktörer. Strategin utgår från kommunernas mellankommunala
överenskommelser kring förhållningssätt och utvecklingsriktningar.
Regionalt underlag som kan stödja kommunerna i deras arbete med att ta fram
långsiktiga strategier för bebyggelsens utveckling efterfrågas också. Det kan
exempelvis avse långsiktiga regionala riktlinjer för kommunal serviceförsörjning som
vatten och avlopp eller samhällsbetalda resor i områden som hittills dominerats av
fritidsboende. Kommunerna ansvarar för planeringen av markanvändningen och
bebyggelsestrukturen i samråd med bland annat skärgårdens intressenter.
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Område som omfattas av gränsregionalt samarbete i skärgårdshavet

Exempel på skärgårdsplanering i Norrtälje och Nynäshamn–Haninge som visar att
flera kommuner preciserat lokala förutsättningar för mark- och vattenanvändningen
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Landstinget
Landstinget är både regionplaneorgan och huvudman för kollektivtrafiken i kust- och
skärgårdsområdet liksom i övriga delar av Stockholms län. Waxholmsbolaget är
huvudman för båttrafiken och Storstockholms Lokaltrafik för kollektivtrafiken på land.
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Syftet är att
långsiktigt bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt
främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism. Stiftelsen leds av en
styrelse där Stockholms läns landsting, Stockholms stad och skärgårdskommunerna är
representerade. Landstinget är stiftelsens huvudfinansiär. Ett 70-tal personer, bofasta i
skärgården, är idag anställda som tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer.
Landstinget ansvarar också för hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg i kust- och
skärgårdsområdet liksom i övriga delar av Stockholms län. Verksamheten anpassas till
säsongen, vilket medför resursförstärkning under högsäsong. För närvarande genomför
Landstingsstyrelsen en översyn av närsjukvårdens och sjukhusvårdens framtida
organisation1 i länet. Inriktningen av landstingets egna insatser i kust- och
skärgårdsområdet anges i landstingets skärgårdspolitiska program, antaget i
landstingsfullmäktige i maj 2006.
Stockholms läns museum arbetar för att öka medvetandet om betydelsen av länets historia
och värdet av Stockholmsregionens kulturmiljöer. Museet möter främst publiken runt om
i länet genom skolbesök, vandringsutställningar och skyltade kulturstigar i historiska
miljöer. På museet visas tillfälliga utställningar om kulturhistoria, byggnadsvård och
konst. Här finns även en museibutik och ett bibliotek med kulturhistorisk litteratur om
länet. Museet bedriver också en omfattande uppdragsverksamhet. Länsmuseet har
uppmärksammat kust- och skärgårdsområdet genom ett särskilt program (Kulturår i
skärgården).

Enligt RUFS är den övergripande visionen för Stockholmsregionen en långsiktigt
hållbar utveckling. Tre grundläggande mål har lagts fast för regionens utveckling:
internationell konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor samt långsiktigt
hållbar livsmiljö. Dessa mål ska också vägleda utvecklingen i kust- och
skärgårdsområdet.

1

Slutrapport från utredningen om Stockholms framtida sjukvårdsstruktur, SLL 2004
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Staten
Statliga verksamheter har traditionellt spelat en stor roll i kust- och skärgårdsområdet.
Många statliga verksamheter som har funnits under lång tid håller på att omstruktureras
och omfattningen minskar. Det gäller exempelvis tullen, posten, kustbevakningen och
försvaret. Vägverket ansvarar för allmänna bryggor och driver reguljär färjetrafik. Kustoch skärgårdsområdet utnyttjas också för exempelvis hamnar och sjöfart.
Kust- och skärgårdsområdet är av riksintresse i flera olika bemärkelser. Enligt
miljöbalkens fjärde kapitel är kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och
Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö i sin helhet av riksintresse med hänsyn
13
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till de samlade natur- och kulturvärden som finns i området. Turismens och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Det finns också en lång
rad andra riksintressen i området enligt miljöbalkens tredje kapitel. De avser både
bevarandevärden och nyttjandeintressen t.ex. naturvård, friluftsliv, yrkesfiske, sjöfart och
försvaret.
Flera statliga myndigheter är engagerade i utvecklingsfrågor av betydelse för
förhållandena i kust- och skärgårdsområdet. På regeringens uppdrag har länsstyrelserna i
Stockholms, Uppsala och Södermanlands län utarbetat ett ”Miljö- och
hushållningsprogram för skärgården”, som också följts upp. Länsstyrelsen i Stockholms
län har regionaliserat de av riksdagen antagna 16 miljökvalitetsmålen, inklusive de tre
målen Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans samt levande
kust och skärgård. Bland de regionala miljömålen anges att uttagen av grundvatten i
skärgården och andra bristområden senast år 2010 ska vara reglerade så att de inte är
större än grundvattnets nybildning. I Värmdö kommun, där omfattningen av
saltpåverkade brunnar är stor, har sådan reglering redan införts i vissa områden.
Länsstyrelsen har ansvar för myndighetsutövning, den ska samordna statliga intressen i
den fysiska planeringen och tillhandahålla underlag för kommunernas planering. Den ska
också godkänna miljökonsekvensbeskrivningar. Därvid har länsstyrelsen ett särskilt
ansvar för mellankommunala frågor och för hälsa och säkerhet.

Europeiska unionen
Inom EU utvecklas riktlinjer för integrerad kustzonsförvaltning i medlemsländerna,
(Integrated coastal zone management, ICZM). Avsikten är att identifiera bl.a. risker innan
de blir problem, vem som har del i problemet samt aktörer som har ansvaret att lösa dem.
Boverket har fått i uppdrag att redovisa hur samhällsplaneringen för en hållbar utveckling
av Sveriges kust- och skärgårdsområden överensstämmer med EU:s principer och
uppgifter.
Nya strukturfondsprogram gäller från 2007. Strukturfondsprogrammet Central Baltic
omfattar ett betydligt större område såväl i Sverige som i Finland och Baltikum än
tidigare programmet för Interreg III-A för skärgården. Central Baltic är ett
gränsöverskridande program med tre delprogram; tematiskt delprogram, delprogram för
skärgårdar och öar och delprogram för Södra Finland – Estland. Programmet omfattar
geografiskt kustområdet från Gävleborgs län till Östergötlands län och även Gotland. Det
Tematiska delprogrammet omfattar samtliga regioner och prioriterar; ”Förbättrad
ekonomisk konkurrenskraft” och ”Förbättrad Miljö och livskvalitet”. Delprogrammet om
skärgårdar och öar prioriterar ”En diversifierad och dynamisk ekonomi” och ”Bra
levnadsförhållanden och levande lokalsamhällen”.
Av betydelse för skärgårdsområdet är även det förslag till Landsbygdsprogram för
Sverige för år 2007-2013 som regeringen skickat till EU-kommissionen för godkännande.
Det ska ersätta nuvarande Miljö- och landsbygdsprogram, 2000-2006. Det nya Landsbygdsprogrammet har fyra ”axlar”, vilka ska bidra till en god utveckling av landsbygden;
”Förbättra konkurrenskraften i jordbrukssektorn”, ”Förbättra miljön och landskapet”,
”Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden” samt ”Leader” som är en
metod för lokal förankring och samverkan vid genomförandet av
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Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen har nyligen färdigställt en regional strategi för
genomförandet av Landsbygdsprogrammet
Skärgårdssamarbetet inom Nordiska Ministerrådet har pågått sedan 1978 och ska
fortsätta.
EU:s nya Ramdirektiv för vatten innebär grundläggande förändringar vad gäller hantering
av vattenfrågor. Principerna är definierade i den gemensamma direktivtexten som gäller
för hela EU. Arbetet med att implementera direktivet i Sverige pågår. Direktivet
innefattar ytvatten, grundvatten och kustvatten men inte hav. Utgångspunkten för
direktivet är att vattenfrågor ska hanteras på basis av avrinningsområden. Detta ställer
krav på helhetssyn och bygger på samverkan mellan vatten intressenterna.
Den övergripande målsättningen med direktivet är att skydda och förbättra
vattenresurserna och därigenom bidra till att det finns tillräcklig tillgång på vatten av god
kvalitet för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning. Målsättningen är att i
princip alla vattenresurser ska uppnå god ekologisk status, för detta finns en fastställd
tidplan.

Privata aktörer
Privata aktörer, företag och organisationer har stor betydelse för ekonomisk tillväxt,
sysselsättning och utvecklingen i kust- och skärgårdsområdet. Många aktörer är även
engagerade och både driver och deltar i lokala, regionala och nationella
utvecklingsprojekt.

Det tycks ske en förskjutning i nationell och internationell policy från att främst ha
varit inriktad på bevarande och vidmakthållande av värden och resurser till en mer
utvecklingsorienterad inriktning. Insatserna inriktas allt mer på aktiv förvaltning och
utveckling genom samverkan mellan olika aktörer.
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STRATEGISKA
UTVECKLINGSFRÅGOR
Utmaningar
I kust- och skärgårdsområdet, liksom i övriga delar av regionen, pågår en snabb
strukturomvandling. Förändringarna får påtagliga effekter för såväl sociala och
ekonomiska som miljömässiga förhållanden.

Livskvalitet
Befolkning och bostäder
Som framgår av rapporten Skärgård i förändring (Rtk PM 8:2004) har skärgårdens
befolkning ökat under senare decennier. Den starkaste befolkningstillväxten har skett på
öar med vägförbindelse via bro, tunnel eller färja. Även öar utan sådan landförbindelse
har haft en folkökning, men där rör det sig inte om så många människor. På några kärnöar
har dock antalet barn minskat. Där bor sammanlagt cirka 3 000 personer. Jämfört med
länet som helhet finns en överrepresentation av personer över 45 år i skärgården.
Skärgården är starkt påverkad av storstadens utveckling. Skärgården erbjuder ett attraktivt
boende för många i de tätortsnära delarna och en attraktiv livsstil i mellanskärgården.
Med hänsyn till det starka bebyggelsetryck som finns i kust- och skärgårdsområdet får det
enligt 4 kap. Miljöbalken i princip inte tillkomma någon ytterligare fritidsbebyggelse.
Fritidsbebyggelse får endast komma till som komplement till befintlig bebyggelse och
som enklare fritidshus för det rörliga friluftslivet. Den stora efterfrågan på fritidshus gör
att tidigare permanenthus omvandlas till fritidshus och priserna stiger till orimliga nivåer
för dem som vill bosätta sig permanent i skärgården. Detta leder till svårigheter för den
bofasta befolkningen, särskilt för ungdomar och äldre, som vill bo kvar i skärgården. En
parallell trend med ökat permanentboende, och framförallt deltidsboende, sker i vissa
delar av skärgården. Denna omvandling från fritidshus till permanentboende sker främst i
de inre mer tätortsnära delarna av kust- och skärgårdsområdet som har väg-, bro- och
färjeförbindelse. Under det senaste decenniet har omvandlingen till åretruntboende gått
snabbt. Fortfarande finns en stor potential att öka permanentboende i befintliga fritidshus.
En av de mest uppmärksammade frågorna bland skärgårdsbor idag är bristen på bostäder i
rimliga prislägen. Flera kommuner anvisar mark på öar för ny bostadsbebyggelse i sina
planer. För att förbättra tillgången på bostäder har SIKO (Skärgårdens intresseföreningars
kontaktorganisation) inventerat efterfrågan och utrett möjligheterna att bilda ett
allmännyttigt bostadsbolag i skärgården med syfte att skapa fler hyresbostäder.

Arbetstillfällen och inkomster
Inkomstmöjligheterna är idag bättre, arbetslösheten är låg och sysselsättningsgraden är
hög i skärgårdsområdet. En orsak till att arbetslösheten är låg är svårigheten att på vissa
öar utan vägförbindelse stå till arbetsmarknadens förfogande. Under perioden 2000 –
2003 har inkomstutvecklingen varit positiv såväl i skärgården som i länet, mätt som
16
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medianinkomst. Inkomstutvecklingen för länet och skärgården som helhet
överensstämmer väl. Inkomsterna på öarna i länet är lägre än för länet som helhet.
Inkomstförhållandena varierar dock mellan skärgårdskommunerna. På öar utan bro, färja
eller tunnel varierar inkomstförhållandena mellan de olika skärgårdskommunerna. Vissa
av dessa öar kan ha tendenser till att vara förorter, medan andra i högre grad kan
karakteriseras som traditionell glesbygd.
Det finns en stark tradition av småföretagande i skärgårdsområdet. Traditionella näringar
minskar medan bl.a. småskalig turism har ökat. Näringsstrukturen på öar med och utan
landförbindelser skiljer sig åt. Handel, kommunikationer och offentlig verksamhet
dominerar på öar utan vägförbindelser till fastlandet. De är generellt lägre på öar utan
landförbindelser än på sådana som har bro, tunnel eller färja till fastlandet. Den sociala
servicen upprätthålls, men många butiker riskerar att inte klara sin ekonomi på sikt.
Efterfrågan på bostäder är stor. Det pågår en omfattande omvandling av fritidshus till
permanentboende på fastlandet och i områden som har bro, tunnel och
färjeförbindelse med fastlandet. Omvandling av fritidshus till permanentboende sker
även på öarna. Deltidsboendet ökar på öarna. Parallellt finns en trend att
permanentboende i strandnära lägen övergår till fritidshus. Fastighetspriserna är, i
likhet med övriga länet, ofta alltför höga för ordinära hushåll.
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I Stockholms län pågår en omfattande inflyttning i tidigare fritidshus. I röda
områden har fastigheter övergått till att bebos året runt under perioden 1990–1998
Källa: Fastighetstaxeringsregistret 1990 och 1998
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Vintertid finns inte så många människor i övärlden. Utbudet av trafiktjänster och
service är begränsat
Öar med enskilt finansierade färjor har räknats till gruppen ”Öar utan vägförbindelse till fastlandet”.
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Under sommar, vår och höst vistas många i området och fritidshusen är bebodda.
Utbudet av båttrafik och lokal service är betydligt större än på vintern
Öar med enskilt finansierade färjor har räknats till gruppen ”Öar utan vägförbindelse till fastlandet”.
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Strukturomvandling
Omvärlden förändras
De genomgripande globala förändringarna påverkar även skärgården. De militära hoten
minskar samtidigt som gränserna öppnas och konkurrensen ökar. Befolkningen åldras och
medelåldern ökar. De yngre pensionärsgrupperna kommer att bli betydligt större än
tidigare. Många av dem säger sig vilja resa mer när de får mer fritid.
De nya förhållandena påverkar också Östersjön. Miljöstörande punktutsläpp till mark, luft
och vatten byggs bort samtidigt som nya produktionsmetoder, konsumtionsmönster och
resvanor breder ut sig i alla regioner runt havets kuster. Den ekonomiska tillväxten väntas
fortsätta. Sjöfarten ökar. Många stadsregioner i Östersjöområdets kustområden har stor
befolkning. Havets miljöbelastning kan väntas bli mer relaterad till sjötransporter och
diffusa utsläpp.

Försvaret behöver inte så mycket mark på sikt
I Sverige väntas den pågående omställningen och neddragningen av försvaret fortsätta.
Det senaste försvarsbeslutet innebär att militära anspråk på mark och anläggningar
minskar. Många stora områden och välutrustade anläggningar kan öppnas för alternativ
användning. Detta väntas ske stegvis och under lång tid. I flera områden kan militär
användning kombineras med civila verksamheter.
Efter försvarsbesluten 2000 och 2004 har Försvarsmaktens anläggningar reducerats och
omstrukturerats i Stockholms län. Försvarsmakten har aviserat att man med hänsyn till de
olika försvarsbesluten avser att under 2007 göra en översyn av nu gällande förordnandeområden enligt 12 kap. 4 § PBL (se karta sid. 22). För de områden som försvaret lämnar
kommer förordnandet att tas bort och för vissa andra kan det bli fråga om gränsjusteringar. Exempelvis har riksintresse för totalförsvaret för bl.a. Rindö och Myttinge
återkallats.
Att ett område omfattas av förordnande enligt 12 kap. 4 § PBL innebär att Länsstyrelsen
ska pröva om lämnade bygglov har beaktat totalförsvarets intressen enligt 3 kap. 9 § MB.
Om bygglovet kan innebära att utnyttjandet av försvarets anläggningar påtagligt försvåras
så ska byggnadsnämndens beslut upphävas. Eftersom många av försvarets anläggningar/områden av sekretesskäl inte kan redovisas öppet har områdesavgränsningen gjorts
så omfattande att försvarets intressen inte ska röjas, vilket har lett till stora förordnandeområden. Detta innebär att i stora delar av de områden som omfattas av förordnanden bör
som regel försvarsintressena inte vara något hinder för olika åtgärder.
Behovet av gränskontroll och kustbevakning mellan länderna inom EU minskar och
samarbete om exempelvis räddningstjänst och katastrofberedskap ökar. Detta kan få stora
konsekvenser för framtida arbetsmarknad och markanvändning i kust- och
skärgårdsområdet.
Försvaret kommer dock även fortsättningsvis att behöva använda mycket stora mark- och
vattenområden i särskilt de norra och södra delarna av kust- och skärgårdsområdet för
övning och skarpskjutning.
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Riksintresseområden för totalförsvaret enligt 12 kap, 4 § plan- och bygglagen (PBL),
vilka på underlag av Försvarsmakten förordnats av Länsstyrelsen genom beslut den 1
juli 2003.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län
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Näringslivet ändrar karaktär
Strukturomvandlingen intensifieras också inom kust- och skärgårdsområdets näringsliv.
Sysselsättningen väntas knappast öka i traditionella tillverkningsbranscher. De nya
jobben kommer i stället inom tjänstenäringar och serviceproduktion. Efterfrågan på
kunskapsinnehåll i produktionen väntas öka. Nya och växande företag spelar en viktig
roll för möjligheterna till försörjning och sysselsättning i kust- och skärgårdsområdet.
Små och medelstora företag väntas stå för tillväxten på arbetsmarknaden. Inom den
offentliga tjänsteproduktionen förutses också en ökad efterfrågan på ny arbetskraft inom
en inte alltför avlägsen tid.

Storstadens ekonomiska influens ökar
Det var länge sen det var ekonomiskt bärkraftigt att idka jord- och skogsbruk eller fiske i
skärgården med traditionella metoder. För att kunna vidmakthålla det öppna
skärgårdslandskapet krävs nya lösningar och inkomstkällor som turism eller
samhällsfinansierade åtaganden via exempelvis Skärgårdsstiftelsen.
Näringslivets ändrade karaktär innebär att storstädernas ekonomiska betydelse ökar. I
hela världen pågår en snabb tillväxt i stora stadsregioner. De stora marknaderna kan bära
upp en högt driven specialisering inom tjänsteproduktionen. Detta mönster märks också i
Sverige. Stockholmsregionens kust och skärgård drar fördel av närheten till denna stora
och växande marknad. Många bofasta i förvärvsarbetande ålder lönearbetar och pendlar
till jobbet. Andra är egenföretagare. Verksamheter i övärlden replierar på
storstadsbefolkningens köpkraft, tjänsteefterfrågan och rekreationsbehov.
Inom kust- och skärgårdsområdet arbetar de flesta med tjänsteproduktion. Arbetsställena
är förhållandevis väl spridda inom området. De stora arbetsplatserna, med fler än tjugo
sysselsatta, återfinns inom tjänstesektorn. Arbetsställena med varuproduktion är
genomgående mindre. Arbetsplatsernas geografiska tyngdpunkt finns i områdena rakt
öster om Stockholm och norrut längs kusten. Längs norra roslagskusten finns flera
tjänsteproducerande arbetsställen med arbetskraft som har mer än tre års eftergymnasial
utbildning. De flesta som arbetar med varuproducerande verksamheter har högst
gymnasieutbildning. Endast ett fåtal högutbildade arbetar med varuproducerande
verksamheter. Vid de flesta av dessa arbetsställen arbetar endast en eller ett fåtal
personer.
Kust- och skärgårdsområdet har förändrats. Traditionella näringar och arbetsplatser
har minskat i omfattning. Samtidigt ökar storstadsinfluerade delar av ekonomin.
Turism och besöksnäring representerar en stor och växande marknadspotential. De
förändrade ekonomiska förhållandena får konsekvenser för användning av mark och
vatten, landskapskaraktär och miljökvalitéer. Omställningen av försvaret kan få
särskilt stor betydelse eftersom militär verksamhet hittills ställt anspråk på stora
områden i skärgården och representerat många arbetstillfällen.
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Bofast befolkning på öar år 2002 utan vägförbindelse respektive med statlig
färjförbindelse. Cirkelns storlek är proportionell mot antalet bofasta
Källa: Glesbygdsverket
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Generationsväxling
Under senare år har andelen barn i skolåldern (7–19 år) i skärgården varit nästan
oförändrad och ligger på ungefär samma nivå som hela länet.2 Andelen små barn (0–6 år)
är däremot lägre än övriga länet och har dessutom minskat under senare år.
Åldersgruppen 25–44 år är betydligt mindre i skärgården än i länet och har minskat.
Personer i åldern 45–64 år utgör den överlägset största åldersgruppen i skärgården.
Många har bosatt sig i skärgården under senare år. Därför har de äldre åldersgrupperna
vuxit. Sammantaget innebär detta att personer i åldrar som ingår i unga familjer har
minskat, medan äldre hushåll utan barn har ökat. Ett ökat inslag av seniorer med utflugna
barn kan väntas under kommande år.

Nya attityder och livsstilar
Utbildningsnivån i skärgården är avsevärt lägre än i hela länet. Det går dock inte att säga
att en låg utbildningsnivå skulle vara ett skärgårdsproblem. Vid jämförelser av
skärgårdsområdet med hela skärgårdskommunerna, visar det sig snarast vara så att
skärgårdsområdet dels har högre andel högutbildade (mer än 3 års eftergymnasial
utbildning), dels också har högre andel lågutbildade (mindre än 2 års gymnasial eller
endast förgymnasial utbildning) än hela kommunerna.
Genom att modern teknik ger möjlighet till distansarbete kan fler personer bosätta sig i
skärgården och fortsätta arbeta på fastlandet. Detta uppfattas inte enbart som positivt av
alla, men bidrar till en levande skärgård. När de geografiska avståndens betydelse
minskar, ökar möjligheterna att verka på platser som ligger relativt långt från de stora
marknaderna. Studier3 visar att flyttningar inte längre är arbetsrelaterade i samma
omfattning som tidigare. I långt större utsträckning baseras flyttbeslut på behov av
miljöombyte eller är en del i människors livsprojekt där sociala aspekter och värderingar
spelar en betydande roll. Sammantaget kan dessa trender förväntas ge fortsatt utflyttning
till skärgården.
En del personer som flyttar ut i kust och skärgården förväntar sig ofta samma
boendestandard och därmed också vattenförbrukning som i storstaden. Stora delar av
kust- och skärgårdsområdet utgör ett bristområde vad gäller sötvatten och en anpassning
måste ske till de begränsade resurserna.

Mer fritid och rekreation
En ökad efterfrågan på upplevelser, intryck och resor bidrar till att allt färre väljer att
tillbringa hela somrarna i segelbåten eller fritidshuset. De fritidshus som finns i
skärgården används idag av fler familjer än när de byggdes. Barn och barnbarn använder
gärna fritidshuset i skärgården. Detta tillsammans med en turistindustri som allt mer
inriktar sig mot upplevelser gör att skärgården besöks av fler personer och att det krävs
mer transporter. En ökad efterfrågan på avskildhet – särskilt inom räckhåll från
storstaden, jordnära upplevelser, fysisk aktivitet och äventyr kan konstateras. Andra
tongivande värderingar som påverkar turismen i skärgården är omsorgen om miljön,
levande kultur och krav på kvalitet. Men turismen belastar även den känsliga
vattenmiljön.
2
3

Skärgård i förändring, RTK PM 8 2004
Bland annat Regionalpolitiska utredningen, SOU 2000:87
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Den digitala utvecklingen gör skärgården mer tillgänglig
Ytterskärgårdens känsliga miljöer har tidigare varit relativt förskonade från det starka
besökstryck som resten av skärgården har utsatts för under lång tid. Teknikutvecklingen
inom navigationsområdet (GPS) tillsammans med nya noggranna sjökort och allt
snabbare fritidsbåtar gör att allt fler har möjlighet att ta sig långt ut i ytterskärgården på
relativt kort tid. Fler och snabbare motorbåtar utgör ett reellt hot mot ytterskärgårdens
känsliga områden. Tystnaden störs. Just tystnad är något som många uppskattar i naturen
och i synnerhet i ytterskärgården. Därför föreslås i länsstyrelsernas miljö- och
hushållningsprogram för skärgården att avgränsade hänsynsområden ska pekas ut i
ytterskärgården.
Utbyggnad av ny fysisk infrastruktur för bredband i skärgården har skett med hjälp av
offentlig finansiering. Samtliga skärgårdskommuner har utarbetat IT-infrastrukturprogram, men fortfarande varierar tjänster som finns tillgängliga i näten mellan olika
kommuner. Tillgången till tjänster är marknadsberoende. En tillräckligt stor kritisk massa
av abonnenter eller tillräckligt stor betalningsvilja är en förutsättning för att ansluta
enskilda hushåll och verksamheter.
Skärgården lockar fler människor och nya grupper. Nya tekniska hjälpmedel gör
skärgården mindre vansklig och mer tillgänglig. Störningarna riskerar att öka bl.a. i
ytterskärgårdens känsligaste delar.
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Exempel på sevärdheter och gästhamnar i kust- och skärgårdsområdet
Källa: www.skargardsguiden.com, www.stockholmtown.se
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Kulturlandskap
Kulturpräglade miljöer
Hela skärgården rymmer stora natur- och kulturvärden. Marken och vattnen har brukats
med småskaliga metoder under lång tid. Detta har gjort att skärgården har en unikt
sammansatt karaktär. Stora delar av kust- och skärgårdsområdet är av riksintresse för
natur- och/eller kulturmiljövården. Det är en stor utmaning att säkerställa framtida hävd
och skötsel av landskapet på ett uthålligt sätt. Idag finns inte mycket kvar av det typiska
skärgårdsjordbruket. Många ängsmarker har odlats upp eller växt igen. Endast ett fåtal
betade strandängar finns kvar. Dessa har ofta ett mycket rikt fågelliv.
Bebyggelsen och naturen berättar om hur skärgården har bebotts och hur befolkningen
har försörjt sig. Variationerna i skärgårdens kulturlandskap förklaras bland annat av vem
som varit markägare. Den sörmländska skärgården, liksom inre delen av Stockholms
skärgård som ansluter till Sörmlands skärgård har till större delen tillhört större gods och
brukats av arrendebönder eller torpare. Idag finns bland annat flera stora öar med
uppvuxen ädellövskog och relativt få bofasta. Mellanskärgården och norra delen av
skärgården i Stockholms län har av tradition ägts av självägande bönder. Där finns
alltjämt en lokal skärgårdsbefolkning med långvarig historisk anknytning i stora delar av
skärgårdsområdet och en rik skatt av kulturhistoriskt intressanta natur- och kulturmiljöer.
Skärgården i norra Roslagen och Uppsala län har ägts av självägande bönder eller hört till
de stora bruken. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och andra kulturlämningar
inventerades under 1970-talet. Inventeringen var både geografiskt och kvalitetsmässigt
bristfällig. Därför saknas mycket kunskap om de kvalitéerna idag. I några kommuner har
kompletterande inventeringar gjorts senare. Det finns ett stort behov av att restaurera och
vårda kulturlandskap i inre och mellanskärgården. Framtida möjligheter till djurhållning, i
synnerhet av betesdjur spelar en betydelsefull roll för bevarande av det biologiska
kulturarvet.
Skärgårdens äldre bebyggelse uppvisar precis som landskapet lokala särdrag. Den
traditionella skärgårdsbefolkningens (fiskarböndernas) byggnader och bebyggelselägen är
delvis bevarade. Denna bebyggelse utgörs av skärgårdsbyarna vilka består av
bebyggelsesamlingar som lokaliserats till skyddade och obrukbara delar av marken. En
del av dessa byar har tradition sedan medeltiden då skärgården var fullt ut koloniserad.
Från fiskarböndernas tid finns även sjöbodar och båthus vilka har förlagts i skyddade
lägen. På flera håll finns även större och mindre samlingar av dessa byggnader. I
ytterskärgården finns äldre bebyggelse i form av bodar i vilka man bodde då man bedrev
s.k. utskärsfiske.
En annan betydelsefull byggnadskategori i Stockholms skärgård utgörs av
sommarvillorna från 1800-talets senare del. Dessa byggnader karakteriseras till stor del
av utsirade verandor och snickerier. Till byggnadskategorin hör ofta små privata badhus
och lusthus i samma stil. Under 1900-talets början slog en betydligt enklare kategori
fritidshus igenom. Denna bebyggelsekategori omnämns fritidshus och sportstugor. Runt
Stockholmsregionen och i skärgården återfinns denna bebyggelsekategori som idag utgör
en hotad bebyggelsegrupp.”
Det maritima kulturlandskapet utgörs av nätverket av farleder och hamnar med lämningar
på och under vattnet. Fiskarbefolkningen, men också säljägare, utgjorde en stor
rekryteringsbas för sjöfart, lotsar och fyrvaktare. I skärgården finns flera historiska
farleder som än idag uppmärksammas och värnas, bland annat Kung Valdemars segelled
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och Postvägen. I skärgården finns även marinarkeologiska lämningar i form av t.ex
förlista skepp
Den till synes orörda och ostörda naturen i skärgårdens yttre delar har ett särskilt stort
upplevelsevärde. Även i områden som Utfredlarna eller Stora Nassa finns spår av äldre
tiders mänskliga aktiviteter. Delar av ytterskärgården har föreslagits som
världsarvsområde. Landskapets skönhetsvärden, rika djurliv och unika vildmarkskaraktär
är viktig att bevara och vårda för kommande generationer. Ytterskärgårdens unika miljö
är också känslig för störningar till följd av ökad mänsklig närvaro i området. Särskilt i
ytterskärgården finns områden där orördhet och tystnad är viktiga för naturupplevelsen.
Här finns ett rikt fågelliv som särskilt störningskänsligt i häckningstider.
Buller och andra störningar av mänsklig aktivitet i skärgården måste hanteras utifrån en
helhetssyn. Vem störs var, av vad och i vilka situationer? Förutom störningar från
aktiviteter på öar och vatten bör även flyget vägas in. Hastighetsbegränsningar till sjöss
kan vara ett sätt att ta ökad hänsyn till djur och människor.

Starkt förändringstryck
I stora delar av skärgården finns ett påtagligt förändringstryck. Detta tryck riskerar att
påverka känsliga natur- och kulturmiljöer negativt. Det finns stora skillnader i hur mycket
olika miljöer tål. Värnandet av värdefulla miljöer och samtidigt uppfylla målet med en
levande skärgård, är en mycket komplex uppgift.
Vid alla hav, sjöar och vattendrag i Sverige gäller generellt strandskydd om 100 meter på
land och ut i vattnet. Syftet med strandskyddet är dels att säkerställa förutsättningar för
allmänhetens friluftsliv, dels att trygga livsmiljöer för växt- och djurliv. Länsstyrelserna
har möjlighet att utöka strandskyddet. I Stockholms län gäller i princip 300 meters
strandskydd i hela skärgården. Länsstyrelsen kan också upphäva eller ge dispens från
strandskyddet. Även kommunerna kan ge dispens innanför en specificerad
delegationslinje. Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en studie av befintlig
exploatering av hus och bryggor inom 100 meter från strand. Studien visar att vissa
strandområden, främst nära Stockholm, är hårt exploaterade medan det på andra ställen
finns gott om oexploaterade stränder.

Störningskänsliga naturmiljöer
Områden som är känsliga för störningar är främst sådana som djuren använder som
häckningsplatser och barnkammare. Dessa områden utgörs främst av grunda havsvikar
och ytterskärgårdens karga skär. I skärgården finns flera områden som klassats som
djurskyddsområden för fågel eller säl. På dessa öar råder landstigningsförbud under den
känsligaste tiden på året. De platser som ligger under vattenytan i de grunda havsvikarna
är mer oskyddade. Dessa havsvikar är inte sällan också de mest attraktiva platserna för
bad, kajakpaddling, fritidshus med bryggor och bastu eftersom vattnet är varmare och
vinden lugnare. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms läns
fiskareförbund, Stockholms läns fiskevattenägarförbund, Sportfiskarna och
Skärgårdsstiftelsen tagit fram 25 flader och vikar i 18 olika fredningsområden.
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Värdefulla miljöer hotas när traditionella näringar, redskap och farkoster överges
eller anpassas till mer moderna villkor. Det behövs nya sätt att finansiera, vårda och
vidareutveckla natur- och kulturarvet i kust- och skärgårdsområdet. Flera intressanta
och karaktärsfulla natur- och kulturmiljöer i kust- och skärgårdsområdet skulle tåla
fler besökare, men platserna är inte särskilt väl kända och tillgängliga för
allmänheten. Ökad besöksström skulle ge nya intäkter. Ökat besökstryck i områden
med känsligt djurliv är ett växande hot.

Hela skärgårdsområdet är kulturpräglat. Många kust- och skärgårdsmiljöer rymmer
stora kulturhistoriska värden
Källa: Regionplane- och trafikkontoret och Länsstyrelserna i Södermanland, Stockholm och Uppsala
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Vattenområden
Kust- och skärgårdsvattnet och marin miljö
Näringshalterna har i de områden som påverkas av utsläpp från större reningsverk kraftigt
minskat sedan 1970-talet. Fosforhalterna minskade kraftigt när effektiv fosforrening
infördes i reningsverken i början av 70-talet och har sedan fortsatt att minska något när
reningen blivit allt effektivare. I slutet av 1990-talet infördes även ett kvävereningssteg i
de större reningsverken vilket lett till att mängden kväve också minskat, på de flesta håll
dock inte lika markant som fosfor. Fortfarande finns förhöjda näringshalter i flera
havsområden i Stockholms läns skärgård och övergödningen är det mest allvarliga
regionala föroreningsproblemet i skärgården. Värst utsatt är den storstadsnära
innerskärgården och djupa havsvikar med näringstillförsel från vattendrag och
avloppsreningsverk och låg vattenomsättning. Även enskilda avlopp bidrar till
övergödningen, men omfattningen varierar i olika områden. Hela havsområdet påverkas
dessutom av en stor deposition på havsytan av framför allt kväve från förbränning och
djurhållning.
Östersjöns generellt höga näringsnivåer, i synnerhet av fosfor, påverkar direkt förhållandena inne i skärgårdsområdena och är ett viktigt inslag i övergödningsproblematiken i
skärgårdsvattnen.
Genom effektiva reningsåtgärder har mängden planktonalger i vattenmassan minskat
kraftigt i de delar av skärgården som påverkats av utsläpp från de stora reningsverken. I
Stockholms inner- och mellanskärgård och i vattenområdena söder om Södertälje har
detta lett till minskade algmängder i vattenmassan och en tydlig förbättring av siktdjupet,
särskilt i Stockholms skärgård, efter att kväverening infördes i slutet av 1990-talet.
Mindre näringsämnen och bättre siktdjup medför förbättrade förhållanden för algbälten
längs stränderna. Deras djuputbredning kommer att kunna öka och mängden påväxtalger
att minska – något som bör beläggas genom undersökningar. Välutvecklade algbälten
förhöjer skärgårdens naturvärden och bidrar till att den naturlig biologisk mångfalden
återställs. Mänsklig påverkan fortsätter dock vara ett konkret hot och behovet av skydd är
stort. Flera områden anses ha så stora värden att de skulle ha varit reservat för länge sedan
om de legat på land. Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland och Uppsala har i sitt
Miljö- och hushållningsprogram för skärgården föreslagit att alla vattenområden som är
grundare än sex meter skulle kunna omfattas av allmänt biotopskydd tills vidare.
Det stora antalet fritidsbåtar som rör sig i skärgården under sommarmånaderna utgör en
del av belastningen på den känsliga miljön. Utsläpp av toalettavfall, disk- och tvättmedel,
oljor, bensin och andra kemiska produkter sker från ett antal båtar. Näringsbidraget
uppskattas till att sommartid kunna motsvara utsläppet från en medelstor stad utan
reningsverk. Utsläppen kan lokalt utgöra även en sanitär olägenhet och kan i
ogynnsamma fall sprida smitta. Ett stort hot mot strandnära miljöer utgörs av byggandet
av brygganläggningar, strandskoningar, marinor, muddringar etc.
Vågbildningen och de starka strömmar som stora båtar åstadkommer, speciellt i smalare
passager, kan åstadkomma erosion och skada det marina livet. De stora färjorna är
exempel på hur negativ påverkan kan uppstå vid en tät trafik med stort tonnage. Skadorna
har dock minskat i omfattning efter att hastighetsbegränsningar införts i vissa ledavsnitt. I
dagsläget framstår istället vissa av Waxholmsbolagets båtar och Cinderellabåtarna som de
som bidrar mest till stranderosion (Fartygstrafik och stranderosion i Stockholms skärgård,
rapport 2004:19 från Länsstyrelsen i Stockholms län). Lokalt kan även mindre båtar
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åstadkomma erosionsskador, speciellt i vatten med skyddat läge där fauna och flora är
anpassade till mindre utsatta förhållanden. För naturligt känsliga stränder innebär det att
den normalt förekommande mångfalden av djur och växter på utsatta ställen riskerar att
försvinna och ersättas med mindre artrika livsmiljöer där sten och grus bildar.
Den viktigaste zonen i skärgårdshavet är de översta 10 metrarna av vattenmassan, vilket
också är den zon som mest påverkas av verksamhet i skärgården. Här finns ljus och
därmed också möjlighet för alger i vattenmassan och bottenlevande växter att tillväxa. De
zoner som de bottenlevande växterna har som optimala livsmiljöer är ”smala” i höjdled,
jämfört med motsvarande zoneringar på land. Detta innebär att även små förändringar i
grumlighet och ljusgenomsläpplighet i vattnet kan ge stora förändringar i bältesbildande
arters utbredning. Det innebär också att en stor del av de grunda miljöerna ofta är
”linjemiljöer” som förekommer som bälten i ett givet djupintervall. På land är miljöerna
oftare mer yttäckande och inte så begränsade av höjdskillnader. Olika former av ingrepp i
stränders vattenmiljöer kan därför sammantaget innebära procentuellt sett stora bortfall i
vattenmiljön. Vissa sparsamt förekommande biotoper i strand- och grundområden kan
vara väldigt betydelsefulla och samtidigt mycket utsatta.
De grunda havsvikarna har stor betydelse för skärgårdens ekosystem. Många arter, såväl
växter som fiskar och fåglar, är beroende av denna miljö under någon fas i sin livscykel.
Dessa miljöer är biologiskt rikare relativt miljön i de större vattenområdena bl.a.
beroende på snabb uppvärmning och riklig växtlighet som ger föda och skydd. Det är
också områden som påverkas direkt vid eventuell exploatering. Det har traditionellt lagts
stort fokus på grunda områden, men det behövs en helhetssyn och en fokusering på alla
biotoper eftersom ingen biotop lever ett eget liv. De grunda områdena är beroende av
nedbrytning och frigöring av näringsämnen från de djupare områdena men också av
processer på land.
Sammantaget är påverkan på skärgårdshavet stor, vissa störningar sker främst under
sommaren, även om utsläppen till kusten har minskat kraftigt historiskt sett genom
förbättrad rening och åtgärder för att minska avrinningen från land. Under sommaren har
det ökade besökstrycket och möjligheten att navigera i ”svåra” vatten med hjälp av GPS,
ekolod och bättre sjökort gjort att det snart inte finns miljöer kvar som slipper mer eller
mindre regelbundna besök av båtar. Detta innebär att många skyddsvärda miljöer ständigt
utsätts för störningar och utsläpp.
I kust- och skärgårdsområdet finns flera tidigare och pågående verksamheter som belastar
miljön. Alla större anläggningar för tillverkning, infrastruktur, jordbruk,
kemikaliehantering etc. är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Industriområden, båt- och
fartygsanknutna områden bland andra samt Försvarsmaktens marker och övningsområden
kan komma att kräva betydande saneringsinsatser. Många bebyggelseområden har
otillfredsställande avloppslösningar.

Östersjön
Östersjön är idag ett helt annat hav än för några decennier sedan. Östersjön är tydligt
påverkad, även långt utanför kusterna. Skador har orsakats av övergödning, för högt
fiskuttag, samt gift- och oljeutsläpp. Övergödning har lett till stora förändringar i växtoch djurliv. Havsmiljökommissionen konstaterar att undermålig sjöfart, för svagt reglerat
fiske, giftutsläpp och övergödning inverkar så negativt på marina ekosystem att
produktionsförmågan har försämrats och fortsätter att försämras dramatiskt. Framtida
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klimatförändringar kan påverka förutsättningarna ytterligare. Idag tar ingen det yttersta
ansvaret för havet. OECD, som regelbundet granskar medlemsländernas miljöpolitik, har
rekommenderat Sverige att anta och genomföra en nationell havsmiljöstrategi.
I miljömålspropositionen 2005 konstateras att försämringen av miljötillståndet i vattnens
ekosystem är ett av de områden som sammantaget är mest problematiskt att komma till
rätta med, och att orsakssambanden hos de marina ekosystemen är sämre kända än hos
sötvatten. Regeringen avser att ta fram en sammanhållen och miljömålsövergripande
nationell strategi för en långsiktigt hållbar havsmiljö.
Naturvårdsverket har i ”Förändringar under ytan – Sveriges havsmiljö granskad på
djupet, 2005” sammanfattat hoten mot kust- och havsmiljön. Överfisket är det största
nutida hotet mot möjligheterna att långsiktigt nyttja de svenska havsresurserna, medan
rekreationsvärden såsom möjligheter till bad och fiske främst hotas av övergödning. Sett
ur folkhälsosynvinkel utgör de höga halterna av organiska miljögifter i fet östersjöfisk
vårt största havsmiljöproblem. Främmande arter och klimatförändringar utgör tilltagande
hot, medan miljögifternas inverkan avtar.
Miljön under vattenytan beskrivs i andra dokument såsom Miljö- och
hushållningsprogram för skärgården (Referens:1999 Länsstyrelserna i Uppsala,
Stockholms och Södermanlands län), i flera rapporter och publikationer från
Länsstyrelsen i Stockholms län, Uppföljning av Miljö- och hushållningsprogram för
skärgården (2003) med sammanställning över delrapporter. Information finns även hos
Svealands Kustvattenvårdsförbund (www.kustdata.su.se) och inarbetad i det regionala
miljövårdsarbetet.

Sötvattentillgångar
De lokala sötvattenresurserna i form av ytvatten och grundvatten är överlag små i
skärgårdsområdet. Detta har konstaterats vara ett stort problem, enligt en studie som
Länsstyrelsen genomfört är ungefär en fjärdedel av brunnarna i länets kust- och
skärgårdskommuner saltvattenpåverkade (rapport 2004:26). Resultaten visar också en
stark korrelation mellan bostadsstandard/utnyttjandegrad, dvs. vattenuttag, och salthalt.
Områden med mycket permanentbebyggelse och hög VA-standard har en högre andel
saltvattenpåverkade brunnar.
EU:s vattendirektiv innebär för kustområden krav på att negativa trender avseende
salthalt ska motverkas och att en god grundvattenstatus ska uppnås i områden som
påverkats av saltvatteninträngning. Dessa krav innebär att kraftfulla insatser behövs för
att komma till rätta med problemen.
Lösningar med att öka vattentillgången (t.ex. genom avsaltning, överledning av vatten
från de stora centrala systemen, transport osv.) måste ses i ett större perspektiv och dess
indirekta konsekvenser med ökade avloppsmängder och övergödning. Dessutom ökar
trafiken och transporter, strandområden exploateras m.m., vilket får negativa
konsekvenser för vattenresurserna och den marina miljön.
På grund av de begränsade naturliga möjligheterna att omhänderta avloppsvatten på ett
bra sätt i skärgården finns risken för att dåligt fungerande eller överbelastade
reningsanläggningar kan påverka grundvattenkvaliteten. I tätbebyggda områden med små
tomter är det svårt att hålla tillräckliga skyddsavstånd mellan avloppsanläggningar och
nedströms liggande brunnar. Även djupborrade brunnar kan påverkas genom de
spricksystem som förekommer i berggrunden. Påverkan kan vara i form av förhöjda
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kväve- och fosforhalter i vattnet men också risk för spridning av smitta från
avloppsanläggningar till brunnar i närheten föreligger. Inventeringar i Värmdö kommun
har visat att 2/3 av de enskilda avloppen har bristfällig funktion och riskerar att förstöra
miljön och grundvattnet. Den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten är bakteriell
förorening, Saldo 2005 Uppföljning av miljömål i Stockholms län, Länsstyrelsen i
Stockholms län.

Vattenkvalitén i Stockholms skärgård har stor betydelse för regionens attraktivitet.

Totalfosfor (μg/l) i ytvattnet under sommaren 2001 (till vänster) och vintern 2002 (till
höger). Kartorna är baserade på data från ca 200 provtagningsstationer.
Källa: Svealands Kustvattenvårdsförbund
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Medelvärdets avvikelse från referensstationer i yttre kustbandet (100%=fördubbling,
300%=fyrfaldigande). Medelvärdet är baserat på minst 1 mätning i augusti åren
2001, 2004, 2005. Inre kuststationer har jämförts med referensstationer från
motsvarande latitud. Siktdjupet är försämrat i områden som påverkats av
punktkällor (reningsverk och/eller vattendrag). Många grunda innestängda områden
har dåligt siktdjup utan närhet till större punktkällor. Orsakerna kan vara många;
enskilda avlopp, båttrafik, vindexponering, höga strömhastigheter (gäller
vattenområden som ansluter till omgivande kustvatten på flera ställen) mm.

Källa: Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet
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Syre i djupvatten. Minimivärdet i bottenvattnet av tre års mätningar i augusti (2001,
2004, 2005). De instängda områden som har lite större vattendjup har i många fall
ansträngda syreförhållanden, men i stora delar av Stockholms innerskärgård är
syreförhållandena relativt goda, vilket bland annat beror på att sötvatten från
Mälaren driver vattencirkulation där en kompensationsström av syrerikt
bottenvatten förs in i innerskärgården.
Källa: Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet
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Grunda vattenområden som identifierats som särskilt känsliga ekologiska miljöer
Källa: Länsstyrelserna i Södermanland, Stockholm och Uppsala län
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Klimatförändringar kan få stora effekter i skärgården. Röda markeringar i kartan
visar områden som kommer att översvämmas i ett extremscenario med höga
framtida utsläpp av växthusgaser (havshöjning 0,9 m – landhöjning 0,4 m, år 2070 –
2100). Prognosen baseras på SMHI/ Rossby Centres modellsystem
Källa: SEAREG-projektet
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Möjligheter
De väntade förändringarna ställer ökade krav på en integrerad och
utvecklingsinriktad översiktlig planering som bygger på en kunskapsbaserad dialog
mellan myndigheter på olika nivåer och i olika sektorer. Invånarna behöver få klara
budskap om vilka villkor som gäller i olika delområden.

Boendemiljön
Områden med olika utvecklingsförutsättningar
I kust- och skärgårdsområdet finns många attraktiva boendemiljöer inom rimligt
restidsavstånd till Stockholmsregionens stora och samlade arbetsmarknad. I delar längst i
norr och söder och långt ut i övärlden är tillgängligheten till arbetsmarknaden mer
begränsad. Längs hela kuststräckan finns såväl städer, tätorter, samhällen och byar som
enskild bebyggelse med mycket stora miljökvalitéer för boende. I stora delar av kust- och
skärgårdsområdet är ett ökat antal boende önskvärt för att stärka marknadsunderlaget för i
synnerhet skolor, butiker och kollektivtrafik. Priskonkurrens, regelverk och starka
bevarandeintressen komplicerar dock möjligheterna att tillgodose efterfrågan på bostäder.
Dålig tillgång till färskvatten och risk för saltvatteninträngning i brunnar är en starkt
begränsande faktor.
Hela kust- och skärgårdsområdet är med hänsyn till natur- och kulturvärdena i området i
sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 1,2 och 4 §§ Miljöbalken, se karta sid. 59.
Bestämmelserna innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd
endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna
utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter och eller det lokala näringslivet.
Turismen och främst det rörliga friluftslivet ska särskilt beaktas. Med hänsyn till det
starka bebyggelsetryck som finns i kust- och skärgårdsområdet får det i princip inte
tillkomma någon ytterligare fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelse får endast komma till
som komplement till befintlig bebyggelse och som enklare fritidshus för det rörliga
friluftslivet.

Nybyggande
I den regionala utvecklingsplanen 2001 för Stockholmsregionen (RUFS) har förutsetts
ökad befolkning i kustkommunerna, dock utan närmare geografisk precisering. Flera
kommuner har anvisat mark för att bygga bostäder i olika delar av kust- och
skärgårdsområdet inklusive öar utan vägförbindelse. Utmed kusten finns ett flertal tätorter
med goda förutsättningar för förtätning och utbyggnad.
Nynäshamns stad är ett exempel på en miljö som skulle kunna rymma ett relativt stort
antal nya bostäder. Utbyggnad av väg 73 har påbörjats och nyligen har beslutats om
investeringar längs Nynäsbanan, som trafikeras med pendeltåg. Det kommer att förbättra
tillgängligheten påtagligt. I många miljöer krävs hänsynstagande till kulturhistoriska
intressen samt naturförutsättningar vid nybyggande.
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Permanentning av fritidshus
Fler bosätter sig i befintliga bostäder inom kust- och skärgårdsområdet. Det sker en
spontan inflyttning i fritidshus, främst i tätortsnära områden med vägförbindelse.
Åretruntboende ställer ökade krav på vatten- och avloppsförsörjningen. Ett ökat
vattenuttag ökar risken för saltvatteninträngning – ca 25 procent av brunnarna i
kustområdet är idag påverkade4 . Inom vissa områden är problemen mycket mer
omfattande. Avloppsvatten behöver renas för att undvika negativ påverkan på yt- och
grundvatten (smittämnen, övergödning, gifter m.m.). Cirka 40 procent av hus med
enskilda anläggningar i Stockholms län saknar ännu godtagbar avloppsrening. Genom
omvandling av fritidshusområden med planering och förtätning minskar bebyggelsetrycket på övriga delar av kommunens landsbygd. Därigenom kan effektivare
resurshushållning med mark och vatten uppnås.

Kärnöar och replipunkter
I RUFS 2001 anges Arholma, Tjockö, Ingmarsö, Tynningö, Ramsö, Svartsö, Gällnö,
Stora Möja, Runmarö, Sandön, Nämdö, Ornö och Utö som kärnöar. Dessa har bedömts
kunna erbjuda en viss grundläggande samhällsservice och infrastruktur och därmed
utvecklingspotential för företag, verksamheter och bebyggelseutveckling. De bör därför
ha en befolkning på minst 50 personer. Varje ö förutses få allmän trafik året runt genom
båtförbindelser till en replipunkt på land. Denna replipunkt ska vara en väl fungerande
knutpunkt för resande och godstransporter. Detta skulle ge förutsättningar för en långsiktig och robust samhällsstruktur och säkra grundläggande villkor för fastboende på öar
utan vägförbindelser. Vintertid får kollektivtrafiken med båt och buss en radiell struktur
in mot respektive kommuncentrum medan sommartrafiken kan bära upp ett mer varierat
utbud och direktförbindelser med centrala Stockholm.
Flera kommuner har konkretiserat villkor för bebyggelseutveckling på enskilda öar eller
delar av kustområdet. Fortfarande återstår att koppla samman långsiktiga planer för
bebyggelseutvecklingen med ett långsiktigt nät för stomlinjetrafiken.
Om öar i skärgården utvecklas så att de uppfyller kriterierna för att vara kärnö, kan deras
status komma att omprövas. Söderöra, Norröra och Gräskö i Norrtälje kommun är
exempel på öar som i framtiden skulle kunna utvecklas till kärnöar. Knutpunkt för dessa
öar är Bromskär på Blidö som då bör utvecklas och planeras för att vara replipunkt.
I skärgården finns en struktur med replipunkter enligt RUFS 2001 men därutöver även
lokala replipunkter eller landfästen. Dess funktion som noder är inte obetydliga och ingår
i den totala kommunikationsstrukturen i skärgården. De lokala replipunkterna och
landfästena kan få en större betydelse framtiden och därmed övergå till att klassificeras
som regional replipunkt. Exempelvis finns det ett antal sådana landfästen och lokala
replipunkter i Norrtälje kommun, bland annat Vettershaga, Spillersboda och Kapellskär. I
Nynäshamns kommun är det Nynäshamn och Ankarudden samt i Värmdö kommun
Björkvik.

4

Salt grundvatten i Stockholms läns kust- och skärgårdsområden. Rapport 2004:26. Länsstyrelsen i
Stockholms län
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Kriterier för val av replipunkt enligt RUFS 2001
Hela den befolkade delen av skärgården ska kunna nås inom ett visst restidsavstånd från
en replipunkt. En replipunkt bör ha
– goda vägförbindelser så att restiden till kommuncentrum respektive Stockholm City blir
kort
– goda parkeringsmöjligheter för både öbor och andra
– terminaler eller mark som, på kortare eller längre sikt, kan upplåtas för hantering av
gods (såväl varma förråd som kalla, kylda, stöldsäkra) och passagerare
– väganslutningar för tunga fordon ända till bryggan, vänd- och lastningsplats för bussar
och lastbilar samtidigt
– bryggor som kan hantera såväl passagerare och gods på ett effektivt sätt
– många boende i närheten av bussens sista hållplatser för att medge en hög om turtäthet
även utan skärgårdsbornas resande (helst bör cirka 500 personer bo inom gångavstånd
till hållplatserna)
– ett minsta antal boende (200) i övärlden utanför
– rätt läge och vattendjup i hamnbassängen samt närhet till farleder för att man ska kunna
nå många öar inom en begränsat geografiskt område.

Kommuncentrum
Stockholm

Replipunkt

Kärn-ö
Båttrafik
året runt

Kärn-ö

Riktlinjer för långsiktigt samordnad utveckling av bebyggelse, trafiksystem och
tekniska försörjningssystem behöver tas fram för kust- och skärgårdsområdet liksom i
andra delar av Stockholmsregionen. Här behövs ett samarbete mellan kommunerna,
Storstockholms lokaltrafik, Waxholmsbolaget och Regionplane- och trafikkontoret.
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Replipunkter för skärgårdens kommunikationer. Gränser för upptagningsområden
är markerade för att åskådliggöra tillgängligheten från kärnö till replipunkt och
kommuncentrum.
Källa: Regional utvecklingsplan för 2001 för Stockholmsregionen
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Besöksmiljön
Attraktioner
Kust- och skärgårdsområdet är ett attraktivt besöksområde. Besökstrycket är mycket
intensivt under sommarlovet och semesterperioden. Mycket stora grupper söker sig till
kusten och ut i övärlden. Bad, kanotpaddling och segling lockar. Människor umgås i
gästhamnar, badorter och stugområden. Krogar, vandrarhem och andra
övernattningsställen är ofta fullbokade. Utbudet har vuxit under senare år. Även under
andra delar av året finns ett växande utbud av attraktioner i form av julmarknader,
skördefester och andra evenemang. Naturupplevelserna växlar med säsongen. Fiske och
skridskoåkning är exempel på aktiviteter som lockar många människor till kust- och
skärgårdsområdet under andra årstider än sommaren.

Anläggningar
Skärgårdsstiftelsen är en aktör vars, marker och anläggningar underlättar för människor
att vistas i skärgården. Stiftelsen har en omfattande verksamhet som inkluderar markvård,
renhållning och tillsyn. Tonvikten ligger på friluftsliv och övernattning under enklare
förhållanden. Det finns också kursgårdar och pensionat. Många marinor och gästhamnar
finns längs kusten.

Många initiativ
Många olika initiativ har tagits för att bredda och utveckla utbudet i skärgården för
besökare. Det nordiska och europeiska skärgårdssamarbetet har pågått i flera år
tillsammans med Åbolands och Ålands skärgårdar och bidragit till ett växande utbud av
attraktioner. ”Öppen skärgård” är ett samarbete mellan ett stort antal skärgårdskrogar,
skärgårdsföretagare, Strömma Kanalbolaget, Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen och
Stockholm Visitors Board. Tanken är att uppmuntra och inspirera människor till att
besöka skärgården året om och inte bara sommartid. Länsmuseets satsning på ”Kulturår i
skärgården” har bl.a. lyft fram båtkultur, skördetraditioner och intressanta kulturmiljöer.
Museet har uppmärksammat villkoren för kulturen och för att leva och verka i skärgården
idag, skapande samtida kultur och kulturarvet. Även hembygdsförbundet och enskilda
privata aktörer spelar en stor roll för exempelvis trafikservice och landskapsvård.
Erfarenheter visar att kust- och skärgårdsområdet har en mycket stor
utvecklingspotential som turist- och besöksområde. Genom ökad turism finns en
potential att mobilisera ökade resurser för vård och skötsel av natur- och
kulturmiljöer. Hänsyn måste tas till att ett ökat besökstryck även innebär en ökad
belastning på vattenmiljön. Förbrukningen av sötvatten ökar och därmed också
mängden avloppsvatten. Båtturism medför störningar och slitage på känsliga marina
miljöer.

43

Förslag till delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård, 2007-06-13

Produktionsmiljön
Näringsliv
De traditionellt största branscherna i skärgården är offentlig förvaltning, försvaret, hälsooch sjukvård samt hotell- och restaurangverksamhet och byggverksamhet.5 Verksamheter
som lokaliserats till skärgården, exempelvis polisens telefoncentral på Sandhamn,
Arholma och Ornö har gett ett värdefullt tillskott av arbetsplatser på öarna. Framför allt
traditionellt kvinnliga yrken som offentlig administration, vård och omsorg samt
försäljning är underrepresenterade i skärgården. Företagen i skärgården har låg
personalomsättning jämfört med fastlandet där arbetstillfällena är fler. Det innebär
samtidigt att arbetsmarknaden är snäv. Företag med anställda är i stor utsträckning
verksamma inom servicenäringarna (hotell, restaurang, handel och transport). Under de
senaste åren märks en ny utvecklingstrend. Numera står handel och kommunikationer för
den största sysselsättningen och sysselsättningen inom finansiella verksamheter och
företagstjänster är lika omfattande som vård- och omsorg. Enmansföretag svarar för en
betydande del av sysselsättningen inom den privata sektorn. Många företagare är
verksamma inom tjänstesektorn samt inom tillverknings- och byggnadsbranschen. Många
enmansföretag 6 är jämförelsevis unga.
Boendemiljön i sin helhet och tillräcklig kapacitet och säkerhet i leverans i el- och
telenätet samt bredband är viktiga produktionsförutsättningar. Även tillgängligheten till
fastlandet är viktig. De långa avstånden, kommunikationerna och transporterna är en
nackdel. Turismens kraftiga säsongsvariationer och starka koncentration till
sommarmånaderna är en annan svaghet.
Studier av sociala förhållanden och enmansföretag i skärgården har visat att
• nyföretagande och befolkning ökar på öar med bra förbindelser
• skärgården utvecklas som produktionsmiljö för avsättning på storstadsmarknaden,
t.ex. rehabilitering, kultur, turism, distanstjänster
• skärgården kan ses som en konsumtionsmiljö för speciella tjänster, t.ex. sjösäkerhet,
naturvård, försvar, lotsning, skärgårdstrafik och tillsyn
• företag i basnäringar ofta funnits länge (jord- och skogsbruk samt fiske).

Transporter
Stavsnäs vinterhamn är navet för Waxholmsbolagets godstrafik i skärgården med
godsterminal och bokningskontor. Omfattande utbyggnader planeras i vinterhamnen.
Aktuella förslag innebär att en ny pir byggs som vågbrytare för att underlätta
godshanteringen, kaj och helikopterlandningsplats. Magasinsbyggnader och kylrum
byggs. Även vid andra replipunkter behövs investeringar på både sjö- och landsida. Ännu
har inga beslut fattats.
Många väganslutningar till kust- och skärgårdsområdet behöver förbättras. Väg 222 har
låg standard från Ålstäket till Stavsnäs. Även andra viktiga anslutningsvägar till
replipunkter i kust- och skärgårdsområdet har låg standard. Vägarna till
skärgårdstrafikens replipunkter trafikeras med stora bussar och tunga lastfordon. Det

5
6

Sociala förhållanden i Stockholms skärgård, RTK PM 3 2001
Enmansföretag i Stockholms skärgård, Inregia 1995
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finns också många lokala replipunkter och mindre landfästen av stor betydelse för den
lokala tillgängligheten i övärlden.
Vägverket ansvarar för allmänna bryggor och driver reguljär färjetrafik. En utredning
kring vilka bryggor som bör vara allmänna pågår.
I samband med helger och semester är personbilstrafiken omfattande. Trafiken till och
från skärgården orsakar ofta störningar i områden som passeras.
Stockholms stad planerar att utlokalisera delar av de hamnverksamheter som nu finns i
Frihamnen och vid Loudden. Stockholm stad har under våren 2007 godkänt investeringar
för utbyggnad av ny hamn vid Norvik. Miljöprövning pågår. Stockholms hamn med bl.a.
hamndelarna Värtahamnen, Frihamnen, Containerterminalen och Loudden är av
riksintresse för sjöfarten. För närvarande planeras för en flyttning av Containerterminalen
till den planerade hamnen i Norvik, vilket kommer att förändra riksintresseanspråket vad
gäller den verksamheten. För övriga hamndelar i Värtahamnen och Loudden finns för
nuvarande inte någon alternativ lokalisering. Först när en ny lokalisering av
verksamheten har tillståndsprövats och kommit till stånd kan en omprövning av
riksintresset ske. Tills vidare är dessa hamndelar av riksintresse och ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av anläggningarna. Övriga hamnar av
riksintresse för sjöfarten i Stockholms län är Kapellskär, Nynäshamn och Södertälje samt
Oxelösund i Södermanlands län.
Sjöfartsverket genomför åtgärder för att höja säkerheten i nationellt viktiga farleder. I
Stockholms skärgård pågår för närvarande dels upprustning av befintliga farleder, dels
planering av nya farleder. Horsstensleden är en helt ny led som ger en betydligt rakare
och kortare insegling till Stockholm och därigenom minskar gångtider och utsläpp.
Dessutom ges möjlighet att separera färjorna från annan trafik. Miljöprövning pågår.
Säkerhetshöjande arbeten har genomförts i farleden Värmdö Garpen . Trafiken separeras
vilket innebär en avlastning av Bergholmsfarleden.
I Stockholms län ansluter följande vägar till replipunkter : Väg 73, 222, 225, 227, 274,
276, 283, 560, 569, 662, 672, 673, 687, 689, 1032, 1035, 1036, 1043, 1170 och 1174.
Vägverket driver idag följande färjelinjer i skärgården: Blidöleden, Furusundsleden,
Ljusteröleden. Oxdjuplseden, Skanssundsleden och Vaxholmsleden
Vägverket ger bidrag till ytterligare fyra: Högmarsöfärjan, Ornöfärjan, Oaxenfärjan samt
Tynningöfärjan.
Många skärgårdsbor arbetar i offentliga verksamheter som omstruktureras, krymper
eller försvinner. Samtidigt blir de små företagen fler. Utbyggnaden av IT-infrastruktur
har möjliggjort nya tjänsteföretag i kust- och skärgårdsområdet. Turism och
upplevelser är växande branscher.
Belastningen på transportsystemet ökar. Investeringar behövs i replipunkter och
anslutande landförbindelser. Investeringar planeras för att förbättra standard och
kapacitet i tillfarterna till de stora hamnarna på land och till sjöss. Tillgängligheten
kommer att förbättras.
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Dagens trafiknät
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Landskapet
Upplevelsevärden
Nära storstaden värdesätts stillhet, tystnad och avskildhet allt mer. Det har också ett stort
värde för dagens människor att förstå och uppleva hela skärgårdens kulturpräglade
landskap. Många platser hyser unika växter, djur, geologiska förutsättningar och lokaler.
Därför omfattas kust- och skärgårdsområdet av så många olika naturskydd. På många
platser sammanfaller dessa, vilket kan ge stora samlade upplevelsevärden.
Skärgårdslandskapet ger möjligheter till naturupplevelser under hela året. Den skiftande
landskapsbilden innehåller ett brett spektrum av natur- och kulturvärden. Skärgårdsbyar,
strandängar, lövskog, öppna hav och karga kobbar och skär är exempel på attraktiva
vistelsemiljöer. Sommarville-bebyggelse från 1800-talets senare del är i stor utsträckning
väl bevarad och den ligger väl exponerade längs farlederna i Stockholms skärgård och
erbjuder unika upplevelsevärden. Möjligheten att röra sig i landskapet och följa dess
växlingar ger en helhetsupplevelse. I syfte att förlänga turistsäsongen utvecklas nya
koncept, som upplevelseresor. De baseras på stillheten i skärgården främst under höst,
vinter och vår. Marknadsföringen riktas delvis till utländska besökare.
Möjligheten att nå bad- och ankringsplatser, karaktärsfull natur och kulturhistoriska
miljöer som tål besökare behöver förbättras. Viktiga aktörer för att lyckas med detta är
Skärgårdsstiftelsen och kommunerna.
Några exempel på kulturhistoriskt intressanta besöksmål i Stockholms län som inte är
årstidsberoende redovisas nedan:

Grisslehamn

Älmsta

Norrtälje stad

Furusund

Penningby slott

Ängsö

Vira bruk

Fejan

Siaröfortet

Vaxholms fästning

Gustavsbergs bruksmiljö

Saltsjöbaden

Sandhamn

Bullerö

Dalarö skans

Utö

Landsort

Tullgarns slott

Oaxens kalkugn
Källa: Länsmuseet i Stockholms län

Hela kust- och skärgårdsområdet behöver värderas med utgångspunkt från de sociala
upplevelsevärdena. En sammanvägd helhetsbild skulle kunna ge underlag för att peka
ut samlade miljöer med särskilt stora värden som fordrar särskilt hänsynstagande på
motsvarande sätt som den regionala grönstrukturen på fastlandet. Det ger också
underlag för att artikulera krav på hänsynstagande till miljö-, kultur- och
naturvärdena i övriga delar av kust- och skärgårdsområdet.
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Försvarets områden
När den militära verksamheten omstruktureras, öppnas många tidigare stängda områden
för allmänheten. I flera fall kommer välutrustade anläggningar att kunna utnyttjas för
civila ändamål. Betydande områden kommer sannolikt att kunna avsättas som
naturreservat eller rekreationsområden. Flera förläggningar som har plats för många och
är utrustade med välfungerande kök, vatten- och avlopp skulle enkelt kunna användas
som vandrarhem. Sådana anläggningar finns på flera öar med ett stort rekreationsvärde
t.ex. Arholma, Söderarmsskärgården och södra Utö. Informella upplåtelser till föreningar
skulle kunna permanentas. Andra anläggningar skulle kunna användas för
företagsverksamhet. Flera ytor lämpar sig för bostadsbyggande. Stora byggnadsbestånd
behöver underhållas och få ny användning. Andra områden är en del av kulturarvet och
utgör viktiga komponenter i 1900-talets gränsförsvar. De besitter ett stort kulturhistoriskt
värde från ”kalla krigets dagar” och bör i tillämpliga delar bevaras till eftervärlden.
Ändrad användning av tidigare militära anläggningar ska prövas enligt miljöbalken, planoch bygglagen och annan tillämplig lagstiftning samt att kommunerna genom sitt
planmonopol enligt PBL och som ansvarig myndighet för bygglovgivningen har ett
avgörande inflytande när det gäller ändring av mark- och vattenanvändning.
Under det kommande året finns en unik möjlighet att diskutera en strategisk framtida
användning av mark som inte längre behövs för militära verksamheter. Ett samlat
regionalt agerande kan ge förutsättningar för alternativa lösningar.
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Den marina miljön
Stockholms skärgård är unik i världen och ger stora möjligheter till turism och rekreation.
De skyddade havsvikarna används ofta för bad- och båtliv. Skärgårdens grunda vikar
utgör dock samtidigt viktiga fortplantnings- och uppväxtområden för fisk och andra
djurgrupper. Muddring och rensning kan påverka vattenmiljön negativt. De stora summor
som satsats på åtgärder i reningsverk och för att minska närsalts- och annan miljöstörande
belastning har gett effekt i form av minskad belastning på kustvattnet. De miljöhot som
nämns under Utmaningar behöver inte ge negativa effekter om de hanteras på ett bra sätt.
Omfattande åtgärder har lett till bättre vattenkvalitet i vissa områden, medan andra inte
förbättrats i motsvarande grad. Var, vilka och hur omfattande ytterligare åtgärder som
behövs för att nå acceptabel vattenkvalitet i hela regionen kommer att belysas genom
genomförandet av EUs vattendirektiv. Direktivets utformning medför att förhållandena i
de mest påverkade biotoperna avgör åtgärdsbehovet, med målsättningen att nå god
vattenkvalitet.
Inom ramen för projektet Inmisjö utreder Sjöfartsverket och Stockholms hamnar
möjligheterna att utveckla farlederna in till Stockholm. Ökade sjötransporter medför dock
ökade risker för olyckor och utsläpp till luft och vatten. Genom föreslagna investeringar i
Horsstensleden kommer sjötrafiksäkerheten att öka och miljöbelastningarna från trafiken
minska genom lägre totala avgasemissioner som en följd av förkortade distanser, jämnare
hastighet och minskade väntetider. Farledsförändringar får dock påverkan på miljön i
tidigare orörda områden av riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljön. Bland
annat berörs viktiga områden för kustfågel och områden med höga värden för
undervattenmiljön. Projektet prövas av miljödomstolen.
Fisket i skärgården är av lokal småskalig natur och kan inte konkurrera med det
storskaliga fisket till havs. En lokal avsättning och förädling är en förutsättning för ett
kommersiellt fiske i mindre skala i skärgården. Förutsättningarna för fiske påverkas
negativt av ett stort antal faktorer, bl.a. övergödningen, påverkan på fiskens lekplatser,
fartygs- och båttrafik samt utsläpp av miljögifter.
Vattenbruk, dvs. odling av fisk och skaldjur under kontrollerade former, förekommer idag
endast i begränsad omfattning.
En möjlig väg till utveckling av det lokala fisket är utökning av det befintliga skyddet för
lekområden, odling av skärgårdsfisk som gös, abborre och gädda för utsättning samt en
översyn av det fria handredskapsfisket. En översyn kan gälla både rätten att fiska överallt
i skärgården, försäljning av fiskekort och begränsning av mängd fisk som tas upp. För att
uppnå goda förutsättningar för både ett allmänt och ett småskaligt kommersiellt fiske i
skärgården krävs samordning av olika intressen från fiskerättsinnehavare, turistbranschen
och myndigheter samt också en utökad forskning på området.
För att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av den marina miljön krävs en regional
kraftsamling. En samlad strategi, gemensamt framtagen av berörda huvudmän som t.ex.
Länsstyrelsen, kommuner och Svealands kustvattenvårdsförbund, behövs som grund för
ett systematiskt åtgärdsarbete. Som grund för strategin behövs en analys av vilka åtgärder
som är nödvändiga respektive rimliga för att nå önskvärd vattenkvalitet och
miljötillstånd. Mycket av detta arbete kan förväntas få sin kraft från Vattendirektivet.
Därutöver behövs åtgärder för att på kort sikt lösa problem i särskilt utsatta områden.
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Grunda vattenområden och andra ekologiskt känsliga vattenmiljöer behöver förstärkt
skydd. Särskilda insatser krävs för att komma till rätta med oönskade föroreningar i
kust- och skärgårdsområdets vattenmiljöer. Fördjupade studier behövs. Regionala
underlag behöver tas fram genom samarbete mellan berörda regionala och lokala
aktörer och kopplas till en nationell havsmiljöstrategi.
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I Stockholms län är stora delar av bebyggelsen i kust- och skärgårdsområdet inte
ansluten till de kommunala VA-anläggningarnas verksamhetsområden. Kartan visar
förhållandena år 1999. Sedan dess har några nya områden tillkommit, bland annat
på Sandön i Värmdö kommun och ett flertal i Norrtälje kommun.
Källa: Blåstrukturen i Stockholms län RTK Rapport 3: 2001, VA-verksamhetsområden från 1999, bebyggelse från 1998
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Nyckelfrågor
Under dialogprocessen om kust- och skärgårdsområdets strategiska utmaningar och
möjligheter har följande nyckelfrågor av regional dignitet identifierats:
•

Havsmiljöns och landskapets värden och kvalitéer med särskild tonvikt på sociala
upplevelsevärden och resurser, exempelvis tysta områden och belastning på
känsliga vattenmiljöer.

•

Bostadsmarknad och bostadsförsörjning samt ett preciserat synsätt på framtida
bebyggelseutveckling med hänsyn till begränsade sötvattenresurser samt
boenderelaterat tjänsteutbud inkl vård och omsorg samt kollektivtrafik.

•

Nya möjligheter till följd av strukturomvandling i statliga verksamheter, särskilt
försvaret.

•

Förutsättning för och utveckling av näringslivet med särskild inriktning på
turismsektorn.

•

Konsekvenser och åtgärdsbehov till följd av ökade transporter och nya målpunkter i
kust- och skärgårdsområdet.

Ett samlat förhållningssätt
Komplexa samband
Den regionala utvecklingsplaneringen har ett samlat helhetsgrepp på långsiktigt
betydelsefulla och strukturellt viktiga utvecklingsfrågor. Många enskilda frågor behöver
vidareutvecklas och konkretiseras av den eller de aktörer som har det faktiska ansvaret –
den enskilda kommunen eller berörd myndighet och i samråd med invånare och privata
aktörer. Den regionala utvecklingsplanen ska anvisa ett strategiskt förhållningssätt till
regionalt viktiga förändringsfrågor för att stimulera en önskad utveckling eller motverka
en oönskad utveckling. Det ligger i sakens natur att i första hand se till övergripande och
långsiktiga förlopp.

Nya ekonomiska och sociala förutsättningar
Av de tidigare avsnitten kan utläsas att sociala, ekonomiska och ekologiska system
fungerar i ett komplext samspel med betydande inbördes samband. Människans roll har
varit viktig genom århundradena och kommer att vara det i framtiden också. Kust- och
skärgårdsområdet är en tillgång för många fler än de som bor där. Samtidigt är lokalt
näringsliv och bofast befolkning året runt och deltidsbefolkning en viktig förutsättning
för exempelvis rekreationslandskapets tillgänglighet, kulturlandskapets skötsel och
sjösäkerheten. Nu ökar dock befolkningen i kustnära områden på fastlandet och öar med
vägförbindelse i en takt som ställer ökade krav på de offentligt finansierade
försörjningssystemen inklusive transportsystemet, vatten- och avloppssystemen och den
sociala servicen. Detta innebär också ökade krav vad gäller rening och smittskydd i lokala
avloppssystem samt för uttag av grundvatten i berg. Tidigare har många verksamheter
drivits av staten som haft en egen försörjnings- och förvaltningsorganisation skild från
den civila. Nu kommer många anläggningar att användas av civila aktörer. Det innebär att
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marknadsunderlaget för serviceverksamheter i området kommer att öka. Samtidigt kan
viktiga resurser – kompetens, markområden och anläggningar – få civil användning.

Landskapet och havsmiljön
I det samlade förhållningssättet behöver hänsyn till skärgårdslandskapets specifika
karaktärer väga tungt. Underlag för framtida hantering av förändringar i natur-, kulturoch rekreationslandskapet behöver utvecklas på motsvarande sätt som i andra delar av
Stockholmsregionen. Också inom kust- och skärgårdsområdet behöver begrepp som
sociala upplevelsevärden och värdekärnor artikuleras och knytas till geografiskt
sammanhållna områden. Kan man exempelvis peka ut ”tysta områden”? Här finns redan
ett underlag genom de dokumenterade värden som motiverat skyddsbestämmelser och
reservat. Därutöver krävs en precisering av hur hänsyn kan tas till de samlade
miljövärdena i hela kust- och skärgårdslandskapet vid ställningstaganden till olika
förändringsförslag. Exempelvis kommer det att krävas ett underlag för att kunna ta
ställning till framtida förslag om ny åretruntbebyggelse, trafikanläggningar eller
energiproduktionsanläggningar (som vindkraftverk) i havsbandet.
Förhållandena i vattenmiljön är kanske i ännu mer akut behov av uppmärksamhet.
Kunskaperna om värden, status och utvecklingstendenser i den marina miljön växer
snabbt. Förhållandena är ofta oroande. Samtidigt ökar konkurrensen om vattnets
användning. Alla intressen kan sannolikt inte förenas överallt. Exempelvis kan
badplatser, småbåtshamnar, fågelvikar och ekologiskt viktiga miljöer för vattenlevande
djur och växter behöva skiljas åt. Recipienter behöver skyddas från förorenande utsläpp.
Medvetandet om viktiga marina- inklusive kulturhistoriska värden behöver stärkas. EU:s
vattendirektiv innebär krav på att negativa trender avseende salthalt ska motverkas och att
en god grundvattenstatus ska uppnås i områden som påverkas av saltvatteninträngning.
Dessa krav innebär att kraftfulla insatser behövs för att komma tillrätta med problemen.

Bebyggelsens utveckling
Bebyggelseutvecklingen i kust- och skärgårdsområdet är delvis svår att kontrollera
eftersom det redan finns ett mycket stort bestånd av fritidshus som kan byggas om,
förstoras och få ny användning. Trots att det i hela området finns strikta
strandskyddsbestämmelser är det inte alltid lätt att förhindra en mer eller mindre spontan
och ibland oönskad utveckling av bebyggelsestrukturen. Tillgången på sötvatten utgör en
starkt begränsande faktor. Överuttagen av grundvatten utgör ett stort problem redan i
dagsläget med befintlig bebyggelse. Utvecklingen av bebyggelse måste anpassas till de
natur- och kulturgivna förutsättningarna.
En precisering av strandskyddet skulle kunna vara önskvärd bland annat på vissa platser
längs kärnöarnas stränder. Det finns också städer, samhällen, byar och kulturmiljöer där
väl utformad nybebyggelse kan tillföra mervärden även inom områden med starka
skyddsbestämmelser. Därför finns ett behov av att precisera förhållningssättet till både
nybyggande, omvandling och bevarande av bebyggda miljöer och att tydligt kunna
kommunicera detta förhållningssätt till allmänheten. I vissa områden med dåliga
förutsättningar för såväl kommunal som lokal vattenförsörjning och avloppsrening bör
kraven vara höga vid ytterligare exploateringar och permanentning av fritidsbebyggelse.
Det bör tydliggöras att kommunal service, kollektivtrafik eller kommunalt vatten- och
avloppssystem inte kan påräknas vid bosättning i sådana områden.
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Befolkningen
Befolkningsstrukturen i kust- och skärgårdsområdet skiljer sig i vissa avseenden från den
i länet och landet i stort. Bland de bofasta finns exempelvis färre som är födda utomlands
och fler äldre medelålders och seniorer. Det är svårt att veta vilka grupper som söker sig
ut i området under högsäsongen. Erfarenheterna från särskilda arrangemang, som har
gjorts för att introducera skärgårdsmiljön till invånare i etniskt segregerade områden är
uppmuntrande, men visar också att kunskaperna om kust- och skärgårdsmiljön, och
praktiska möjligheter att komma dit och vistas där, är begränsade. Stora grupper hittar
inte ut till kust- och skärgårdsområdet.
Befolkningsstrukturen bland de bofasta skiljer sig åt mellan öar med vägförbindelse och
öar som saknar vägförbindelse med fastlandet. Den sociala och ekonomiska strukturen är
betydligt mer sårbar på de sistnämnda. Där krävs exempelvis insatser för att underlätta
generationsväxling och försörjningsmöjligheter genom anställning eller företagande.

Turismen
På senare år har turismen i kust- och skärgårdsområdet utvecklats betydligt. Numera finns
många olika tjänste- och varuproducerande företag som vänder sig till besökare med
erbjudanden i kust- och skärgårdsområdet. Även skärgårdsstiftelsens och
Waxholmsbolagets tjänster har tagits i anspråk i högre grad under senare år. Det finns
många olika förklaringar, inklusive några varma somrar och tidigare nämnda
utvecklingssatsningar. Erfarenheterna visar att det finns stor efterfrågan. Samtidigt finns
en stark medvetenhet om värdet av småskalighet, autenticitet och en oro för att
miljövärden ska förslitas eller gå till spillo om besökstrycket blir alltför stort. Exempelvis
upplevs ofta båttrafikens buller, svall och säkerhetsrisker som störande.
Säsongsvariationerna är mycket stora. Många anläggningar har bara öppet under de mest
frekventerade delarna av året. Det innebär att stora investeringar i turistisk infrastruktur
och andra resurser ligger outnyttjade under stora delar av året. Utnyttjandet av tillgängliga
resurser behöver bli mer effektiv. Säsongen behöver förlängas.

Produktionsekonomin
Både privata och offentliga verksamheter på öar utan fasta vägförbindelser har vissa
avståndsnackdelar på grund av avstånd och andra barriärer som försvårar kontakter och
förflyttningar. Erfarenheter av ny teknik och olika typer av samverkansformer leder till att
nya ekonomiska mönster utvecklas. Samverkan sker inte alltid inom traditionella och
hierarkiskt styrda strukturer. Nya nätverk börjar växa fram. Samverkanspotentialen är stor
om exempelvis transporttjänster, offentlig och privat serviceproduktion inkl
katastrofberedskap och sjösäkerhet, liksom hantering av frågor som kräver
specialexpertis. Även på öar som saknar väg- och färjeförbindelse med fastlandet kan
man få tillgång till specialistkompetens. Det förutsätter att man kan komma överens om
samverkansformer och att ansvarsfrågor och ekonomiska mellanhavanden mellan olika
huvudmän och mellan beställare och producent klarläggs.

Kommunikationerna
Ökad folkmängd och aktivitet i kust- och skärgårdsområdet leder naturligt till ökad
efterfrågan på transporter. De privata transporterna ökar i omfattning. Samtidigt stärks
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underlaget för offentligt finansierade transporttjänster. Exempelvis kan ökad turism och
längre säsong för besöksnäringen stärka underlaget för kollektivtrafiken. Ökade
transporter medför dock ofta ökade störningar i form av utsläpp, buller, stranderosion,
trängsel och säkerhetsrisker. Frågan om fritidsbåtstrafiken behöver regleras med hänsyn
till exempelvis buller och säkerhet övervägs av sjöfartsverket. Vägnät och farleder är inte
alltid utformade för att hantera stora flöden och nya typer av fordon och fartyg.
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Delområden med olika karaktär
Tre naturgeografiska zoner
Skärgårdsområdet brukar indelas i tre zoner – innerskärgård, mellanskärgård och
ytterskärgård. Dessa gränser markerar huvudsakligen skillnader i naturkaraktär. Närmare
fastlandet dominerar större kulturpräglade öar, vikar och fjärdar. Längre ut till havs finns
större vattenytor och arkipelager med många små kobbar och skär. Det finns också
naturgeografiska gradienter i nord–sydlig riktning inom kust- och skärgårdsområdet.

Öar med olika tillgänglighet
Inom skärgårdsområdet varierar också de sociala förhållandena. Det finns en tydlig
skillnad mellan öar som har väg, tunnel eller färja till fastlandet och de som saknar sådan
vägförbindelse.

Ekonomiskt geografiska förutsättningar
Norra Roslagen har karaktär av landsbygd. Här finns inte så många större samhällen och
avstånden är ofta långa även på fastlandet.
Områdena närmast öster ut från Stockholm håller på att bli allt mer urbaniserade. Här
finns en stor koncentration av fritidshus och marinor. Här finns också en stor
koncentration av mycket stora natur- och kulturvärden. Här rinner Mälaren ut i havet och
här belastas naturen av utsläpp från omfattande trafik och stora reningsverk. Inom just
denna begränsade del av skärgården möts således många olika intressen.
Längs Södertörnskusten ligger flera stora öar som till stor del dominerats av försvarets
verksamhet.
Sörmlandskusten har få bofasta och ett fåtal dominerande markägare.
Skärgården består av flera olika delar som har skilda förutsättningar och karaktärer.
En övergripande geografisk indelning kan ge vägledning vid prioritering av framtida
offentliga insatser. Indelningen behöver preciseras i samband med uttolkningen av
miljöbalkens fjärde kapitel för att ge en grund för ställningstaganden till framtida
förslag till förändringar.

Omprioritering mellan konkurrerande
intressen
Förändringarna av militära verksamheter och kommande omstrukturering av
hamnverksamheter öppnar nya möjligheter att hävda ett ökat hänsynstagande till miljö-,
kultur- och naturvärdena. Det gäller särskilt i de Stockholmsnära delarna av skärgården.
Vid framtida tillstånd till ny eller förändrad lokalisering av störande verksamheter och
större trafikanläggningar i de Stockholmsnära delarna av kust- och skärgårdsområdet
ska hänsyn till natur-, kultur- och rekreationsvärden väga tungt.
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Delområden i kust- och skärgårdsområdet med olika förutsättningar och karaktär
Notera att den geografisk tolkning av hela skärgårdsområdet enligt 4 kap. miljöbalken som anger särskilda
hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet, har gjorts av länsstyrelserna i respektive län. Gränserna ej fastställda.
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FÖRSLAG
Fördjupning av RUFS 2001
En delregional plan för kust- och skärgårdsområdet utgör en fördjupning och ger vissa
tillägg till Regional Utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001). Den
delregionala utvecklingsplanen får inte formell status enligt plan- och bygglagen.
Innehållet i den delregionala planen avses dock att föras in i en kommande regional
utvecklingsplan.

Vision och mål
Den övergripande visionen för kust och skärgården liksom övriga delar av regionen är att
uppnå en långsiktigt hållbar utveckling – ”en utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.
I RUFS har tre grundläggande mål lagts fram för regionens utveckling:
- Internationell konkurrenskraft
- Goda och jämlika levnadsvillkor
- Långsiktigt hållbar livsmiljö.
Detta innebär att förhållandena i kust- och skärgårdsområdet ska bidra till att stärka
regionens internationella konkurrenskraft. Infrastruktur, miljö, regelverk och ekonomiska
och sociala förhållanden i kust- och skärgårdsområdet ska bidra till att stärka regionens
attraktivitet som lokaliseringsort för företag och som bostadsort. Näringarna i skärgården
är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med storstaden.
Unika natur- och kulturvärden bidrar till skärgårdens och regionens attraktivitet.
Kust- och skärgårdsområdet ska vidare erbjuda goda och jämlika levnadsvillkor för den
bofasta befolkningen och jämlika möjligheter till rekreation för regionens befolkning.
Skärgården är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för alla människor.
Skärgårdsmiljön ger livskvalitet och ekonomisk utveckling både i skärgården och hela
regionen.
En långsiktigt hållbar livsmiljö innebär enligt RUFS en bebyggd miljö som är hälsosam
och har skönhets- och trevnadsvärden. Grönstruktur, vattenresurser samt natur-, kulturoch rekreationsvärden inom kust- och skärgårdsområdet är utsatta för stort
förändringstryck. Dessa värden och resurser ska skyddas och vårdas och den biologiska
mångfalden upprätthållas. Skärgården är tillgänglig för besök och rekreation året om. Här
finns rika möjligheter till rekreation och friluftsliv, samtidigt som skyddet för känsliga
miljöer är starkt.

Strategier
RUFS anger följande fem tvärsektoriella strategier för att förverkliga de regionala målen
inom olika sakområden:
• Öka regionens kapacitet
• Stärk regionens innovationsmiljö
• Vidga och håll ihop regionen
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• Utveckla regionens system och strukturer
• Internationalisera regionen.
För kust- och skärgårdsutvecklingen kan regionens kapacitet öka genom att exempelvis
redan befintliga resurser i form av bostäder, lokaler och anläggningar för att ta emot
besökare utnyttjas under en större del av året och att utbudet av trafiktjänster,
kommunalteknisk försörjning, vatten och avlopp samt annan samhällsservice som skola,
vård och omsorg utnyttjas av flera. Detta kan exempelvis ske genom ökat åretruntboende
i kust- och skärgårdsområdet, ändrad användning av mark och lokaler som inte längre
behövs för tidigare ändamål och längre besökssäsong. Kapacitetsökningen måste utgå
från och anpassas till de naturgivna förutsättningarna, speciellt de begränsade resurserna
av sötvatten och de marina miljöer som är känsliga för påverkan.
Regionens innovationsmiljö kan stärkas av bättre möjligheter att dra nytta av kust- och
skärgårdslandskapets speciella kvalitéer för att höja kreativitet, kunskap och förnyelse i
ekonomin. Skärgården är en stark och attraktiv del av regionen utifrån dess stora
betydelse och allt vad den har att ge. Skärgården bör i större utsträckning kunna betraktas
som en del i regionens attraktivitet och förmåga till tillväxt och välstånd. Skärgårdens
kultur och miljö ska på bästa sätt värnas för dagens och kommande generationer, och dess
befolkning och näringsliv ska ges möjlighet att fortsätta utveckla de näringar för vilka det
finns unika förutsättningar. Skärgården har en styrka i sin tradition av lokal mobilisering.
Denna kan användas för att finna innovativa och lokalt anpassade arbetssätt för
samhällsservicen. Kursgårdar, konferensanläggningar och rekreationsmiljöer
representerar attraktiva utbildningsmiljöer. Många söker ro och inspiration i havsbandet.
Omvandlingen av statliga verksamheter och annan strukturomvandling får påtagliga
effekter i kust- och skärgårdsområdet. Det ökar möjligheterna för nyföretagande och
entreprenörskap. Informationstekniken ger möjlighet att vara uppkopplad. Den
ekonomiska tillväxten i regionen ökar efterfrågan på varor och tjänster under fritiden,
vilket ökar efterfrågan på tjänster producerade i skärgården t.ex. byggverksamhet och
skärgårdskrogar. Den nya marknaden med turism har växt fram som en exklusiv och
högkvalitativ, men ändå naturnära och upplevelseinriktad, besöksnäring och är en
attraktionsfaktor för hela regionen.
Bibehållen och utvecklad trafik och telekommunikation är viktigt för att vidga och hålla
ihop hela kust- och skärgårdsområdet inklusive Sörmlands och Upplands skärgårdar och
för att öka områdets tillgänglighet i regionen. Infrastruktur, tjänsteutbud och prisvillkor,
exempelvis för att resa kollektivt inom kust- och skärgårdsområdet, liksom över
länsgränserna, kan behöva anpassas till praktiska och funktionella förutsättningar.
Regionala system och strukturer i kust- och skärgårdsområdet behöver utvecklas med
avseende på såväl framtida bebyggelse- och transportstruktur som grönstruktur och vatten
men även för att ge företagen goda förutsättningar och villkor. Särskilda insatser krävs för
att förbättra förhållandena i den marina miljön inklusive försörjningssystemen för vatten
och avlopp. Kulturlandskapets upplevelsevärden och tillgänglighet behöver stärkas och
värnas. Den framtida användningen av mark som inte längre behövs för militära ändamål
behöver läggas fast med utgångspunkt från de grundläggande regionala
utvecklingsmålen.
I kust- och skärgårdsområdet är turism och besöksanläggningar, transportsystem,
telekommunikationer samt farleder och hamnar för internationell trafik viktiga för att
möjliggöra och underlätta internationella kontakter. Dessutom krävs internationell
samverkan för att hantera flera viktiga frågor som rör Östersjön, kust- och
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skärgårdsområdets förhållanden inklusive den marina miljön och kulturlandskapets
framtida utveckling, säkerhet och beredskap samt skärgårdsspecifika kulturtraditioner och
produktionsmetoder. Kontakter och samverkan med Ålands och södra Finlands
skärgårdar och med andra kust- och skärgårdsområden behöver vidareutvecklas. Det är
viktigt att militära markområden som frigörs även kan utnyttjas för att stärka den
internationella konkurrenskraften.

Inriktning och åtgärder
Här beskrivs vilka åtgärder som krävs inom nio sakområden för att förverkliga de fem
strategierna och uppnå regionens långsiktiga mål:
•

Förnyelse i näringslivet

•

Integration och invandring

•

Kompetensutveckling och FoU

•

Bebyggelsestruktur

•

Grönstruktur och vatten

•

Transportsystemet

•

Mark och lokaler för verksamhet och service

•

Bostadsmarknad och bostadsbyggande

•

Teknisk infrastruktur.

Förnyelse i näringslivet
Näringslivet i kust- och skärgårdsområdet förändras snabbt. Den bättre tillgängligheten i
det tätbefolkade storstadsområdet med dess stora samlade marknadspotential är en stark
drivkraft för förnyelse. I hela regionen ökar sysselsättningen i tjänste- och
serviceorienterade verksamheter. Denna typ av verksamheter finns väl representerade i
kust- och skärgårdsområdet där utvecklingsförutsättningarna för nya typer av
verksamheter, innovativa produktionsmetoder och affärskoncept ofta är fördelaktiga.
I kust- och skärgårdsområdet finns unika miljöer för rekreation, återhämtning och eget
skapande. Utomhusvistelse, stillhet och avskildhet befrämjar kreativitet och
problemlösande. Många söker sig till fritidshuset eller båten för att kunna tänka ostört.
Upplevelse- och äventyrsturism utnyttjas också för social träning och
kompetensutveckling.
Den digitala infrastrukturen och möjligheten till spridning av digitala tjänster är
avgörande för många verksamheter i kust- och skärgårdsområdet. Grundläggande
infrastruktur för telekommunikationer i form av optiskt stamnät och fast telefoni finns i
stora delar av området. Fortfarande återstår att bygga ut lokala förbindelser i de mer glest
befolkade delarna av området eller att utnyttja annan teknik.
I Stockholmsregionen finns det fortfarande brister i infrastrukturen när det gäller
Internetanslutningar. Bristerna handlar om kapaciteten i telestationerna och om enskildas
och småföretags tillgång till anslutningar med hög bandbredd.
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Det är av strategisk betydelse att löpande följa utvecklingen av utbyggnaden av ITinfrastrukturen. Förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av trådlös infrastruktur i kustoch skärgårdsområdet bör klargöras. Utbyggnaden av fiberkabel kommer inom vissa
geografiska områden att ske under de närmaste åren. Ny trådlös teknik håller på att
byggas ut i vissa delar av skärgården. Länsstyrelsen följer planerad utbyggnad av ITinfrastrukturen inom ramen för sitt statliga bredbandsuppdrag.
Det internationella samarbetet inom Östersjöns skärgårdshav och kontakter med andra
skärgårdar har redan lett till förnyelse av lokala produktionsmönster och nya ekonomiska
nätverk. Digital kommunikation är en viktig förutsättning för förnyelse.
Inriktning
Stärk nätverken med andra regioner
• Medverka i samarbetet med andra regioner och skärgårdsområden för att stimulera till
förnyelse i näringslivet generellt och i kust- och skärgårdsområdet. Många
utvecklingssatsningar är väl lämpade att genomföra inom ramen för internationella
samverkansprojekt. Nya möjligheter kan öppnas under EU:s kommande
programperiod.
Förbättra tillgången till digital kommunikation
• Se över utbud och efterfrågan på data- och telekommunikationer i kust- och
skärgårdsområdet, ta fram ett åtgärdsförslag och driv på genomförandet av tekniskt
och ekonomiskt ändamålsenliga lösningar.
Dra nytta av kust- och skärgårdsområdets speciella attraktivitet och
utvecklingspotential
• Skapa förutsättningar och ange villkor för företag och verksamheter att utveckla sitt
varu- och tjänsteutbud med utgångspunkt i kust- och skärgårdsområdets specifika
förhållanden, resurser och kvalitéer.

Integration och invandring
Enligt RUFS är den bristande integrationen mellan svenskfödda och invandrare en av
regionens största svagheter. Denna brist på integration märks även i kust- och
skärgårdsområdet. Invandrare är underrepresenterade.
Stora insatser görs av exempelvis Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget för att
informera om allemansrätten och utbudet av rekreationsområden och aktiviteter i kustoch skärgårdsområdet. Även kommuner, myndigheter och organisationer inom turism-,
kultur- och naturvårdsområdet har ambitionen att informera och locka nya grupper till
kust- och skärgårdsområdet. Sådana insatser behöver pågå under lång tid och sikta på att
nå människor i olika åldrar, livssituationer och kulturella sammanhang.
Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare som har möjligheter att främja ökad
integration genom rekrytering av sin personal.
Inriktning
Bredda tillgängligheten till kust- och skärgården
• Utnyttja möjligheterna att bredda rekryteringen till arbetsplatser inom offentlig
sektor.
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• Bjud in människor med olika kulturell, social och etnisk bakgrund till vistelse i kustoch skärgårdsområdet. Förbättra långsiktigt information och marknadsföring av
möjligheter till friluftsliv och turism och rikta utbudet till fler målgrupper.

Kompetensutveckling och FoU
Insatser för att utveckla kompetens behövs i kust- och skärgårdsområdet liksom i andra
delar av regionen. Skolan spelar en stor roll. I kust- och skärgårdsområdet har särskilda
satsningar gjorts för att stärka och utveckla den grundläggande utbildningen. Den mest
basala förutsättningen är naturligtvis att skärgården även i fortsättningen kan erbjuda en
god livsmiljö för barn och vuxna. Dessutom kan möjligheter att locka fler elever genom
samarbete och genom att utveckla ett konkurrenskraftigt utbildningsutbud utnyttjas.
Det behövs också insatser för att påverka attityder och intresse för högre utbildning. När
fler högutbildade bosätter sig i området och näringslivet blir mer kunskapskrävande ökar
efterfrågan på högre utbildning.
Möjligheterna att delta i högre utbildning och vuxenutbildning är i hög grad beroende av
tillgång till datorkommunikation. Många kust- och skärgårdsbors tillgång till information
och kunskap i närheten av hemmet skulle kunna tillgodoses genom skolor, lärcentra och
andra miljöer med möjlighet till datorkommunikation.
Erfarenheterna av lokalt initierade satsningar som genomförs med stöd av EU-bidrag är
goda.
I kust- och skärgårdsområdet finns också viktiga resurser för forskning och
kunskapsproduktion i form av laboratorier och andra anläggningar, exempelvis på Askö
och vid Studsvik i Sörmland. Ytterligare resurser kan bli tillgängliga när den militära
verksamheten omstruktureras.
Inriktning
Stärk elevunderlaget och underlätta skolornas utveckling för att långsiktigt säkerställa
tillgången på skolundervisning på kärnöarna
• För att bibehålla och utveckla den grundläggande skolundervisningen i övärlden
behöver elevunderlaget stärkas bl.a. genom samverkan och profilering.
Säkerställ möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling i kust- och skärgårdsområdet
• Lokaler, teknisk utrustning och andra resurser för distansutbildning behöver finnas i
kust- och skärgårdsområdets olika delar.
• Kursutbud, innehåll och undervisningsformer behöver utvecklas för att passa
levnadsförhållanden och utvecklingsbehov i kust- och skärgårdsområdet.

Bebyggelsestruktur
Skärgården består av olika delar som har skilda förutsättningar och karaktärer.
Skärgården kan delas upp i tre naturgeografiska zoner och i delar med olika tillgänglighet
till arbetsmarknad, service, utbildning mm. Detta har påverkat och kommer att påverka
både bebyggelse- och befolkningsutveckling. Kusten och framförallt skärgårdsområdet
med öar utan vägförbindelse är småskalig jämfört med Stockholmsregionen i övrigt.
Bebyggelsestrukturen ska stödja företagande och boende i kust- och skärgårdsområdet.
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Särskilda åtgärder behövs för permanentboende och för att värna känsliga natur-, kulturoch rekreationsområden.
Skärgården är i hög grad en resurs för hela regionen. Bebyggelsen måste utvecklas på ett
sätt som är förenligt med känsliga miljö-, natur- och kulturhistoriska värden. Regler för
strandskydd och hänsynstagande till natur-, kultur- och rekreationsvärden bör anpassas
efter de lokala förhållandena med ambitionen att stärka vattenkontakten och andra
upplevelsevärden i den byggda och obebyggda miljön.
Inom de delar av skärgården som saknar vägförbindelser (bro, tunnel och statlig färja) bör
ny bebyggelse i första hand lokaliseras till samhällen och byar på kärnöarna. På det sättet
motverkas spridd bebyggelse och obebyggda områden bevaras. Det ökar också de
långsiktiga förutsättningarna att bibehålla och stärka underlaget för kommunikationer och
annan service på öarna liksom deras möjligheter att fungera som servicepunkter för
befolkningen på omgivande öar och för rekreations- och friluftslivet. Det stärker även
förutsättningarna för företagande. När kostnaderna kan fördelas på fler, ökar också
möjligheterna att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar för vatten, avlopp, energi
och för telekommunikation. Särskilda bedömningar bör göras för var gemensamma VAanläggningar kan vara lämpliga och var tillgången på sötvatten kan bli ett problem.
Enstaka bebyggelsekompletteringar bör även tillåtas på övriga öar. Bebyggelseutveckling
för åretruntboende och verksamheter bör ske, förutsatt att tillgången till sötvatten täcker
behovet och den marina miljön tål den ökade belastningen. Dessutom förutsatt att det är
förenligt med valda förhållningssätt till natur-, kultur- och rekreationsvärden samt krav på
miljöanpassade tekniska försörjningssystem. Idag finns 13 kärnöar utpekade i RUFS
(Arholma, Tjockö, Ingmarsö, Tynningö, Ramsö, Svartsö, Gällnö, Stora Möja, Runmarö,
Sandön, Nämdö, Ornö och Utö). Om andra öar i skärgården utvecklas så att de uppfyller
kriterierna för att vara kärnö kommer deras status att omprövas.
I kustområdet på fastlandet och öar med bro, tunnel och färja pågår en mer eller mindre
omfattande permanentning av fritidshus. Omvandling till permanentboende kan vara ett
sätt att stärka regionens kapacitet inom redan bebyggd struktur, förutsatt att detta kan ske
på ett långsiktigt hållbart sätt, exempelvis i form av godtagbara lösningar för teknisk
försörjning, kollektivtrafik och service.
Utvecklingen kan påverkas genom bl.a. detaljplaneläggning och bygglovgivning.
Kommunerna bör prioritera och lyfta fram de områden som är bäst lämpade för
permanentboende eller som är mest angelägna att detaljplanelägga därför att de har ett
högt permanentningstryck. Andra områden kan vara mindre lämpliga eller ha ett
förhållandevis lågt permanentningstryck. Där får kommunerna ta ställning till
bygglovsansökningar från fall till fall.
Städer och tätorter längs kusten har stor betydelse för kust- och skärgårdsområdet med sin
tillgänglighet till arbetsplatser, service, utbildning och kultur. Vissa orter har i den
regionala utvecklingsplanen 2001 för Stockholmsregionen, RUFS 2001 angetts som övrig
regional stadsbygd eller regional stadsbygd med utbyggnadspotential.
RUFS 2001 anger att bebyggelsestrukturen ska inriktas på att, göra regionens
bebyggelsestruktur tätare, skapa en god stadsmiljö med arkitektoniska värden och vidga
den funktionella regionen. Omfattande tillväxt av spridd bebyggelse bör motverkas. De
stora bebyggelsetillskotten bör koncentreras till regionala kärnområden och till områden i
anslutning till kommunikationsstråken.
När detta synsätt tillämpas på kust- och skärgårdsområdet innebär det att framtida
bebyggelseutveckling bör prioriteras i anslutning till befintlig bebyggelse med goda
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förutsättningar för bland annat service och kollektivtrafik. I kust- och skärgårdsområdet
finns ytterligare en parameter som är en förutsättning för ny bebyggelse och det är
tillgång till långsiktig vatten- och avloppsförsörjning. Tillgången på sötvatten utgör en
begränsande faktor.

Inriktning
Planera för ny bebyggelse för permanentboende på öar med statlig färja och för att
stärka kärnöarna
• Kommunerna bör ha underlag som anger förutsättningar för ny bebyggelse för
kommunens olika delar.
• Ny bebyggelse bör tillkomma för att möjliggöra åretruntboende och verksamheter i
samhällen och byar på kärnöarna och på öar med statlig färja.
• Bebyggelsen bör anpassas till de naturgivna förutsättningarna, så att natur-, kulturoch rekreationsintressena tillgodoses. Det bör övervägas var tillgången på sötvatten
och påverkan på den marina miljön kan utgöra ett problem.
Ta fram strategier för kust- och skärgårdsområden med olika karaktär
• Överväg vilka bebyggelseområden i kust- och skärgårdsområdet som bör
detaljplaneras för permanentbebyggelse, vilka som kan förändras med bygglov från
fall till fall och vilka som inte bör permanentas.
• Precisera tillämpningen av strandskyddet i översiktsplaner.
• Precisera i översiktsplaner förhållningssätt till natur-, kultur- och rekreationsvärden (i
kust- och skärgården) genom att ange kvalitetskriterier för lokalisering och
utformning av byggnader och anläggningar.

Grönstruktur och vatten
Kust- och skärgårdsområdet är ett vidsträckt geografiskt område med unika natur-, kulturoch rekreationsvärden både på land och i den marina miljön. Mycket stora delar av
området är obebyggt. Under senare tid har hoten mot dessa värden fått ökad
uppmärksamhet. Hela ytterskärgården är av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv
och har mycket höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.
Förhållningssätt till kust- och skärgårdslandskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden
inom hela det område som omfattas av skyddsbestämmelserna enligt miljöbalkens fjärde
kapitel behöver preciseras för områden med olika karaktär.
Upplevelsevärdena i kust- och skärgårdsområdets olika delar, inklusive kulturarv, flora
och djurliv behöver artikuleras på motsvarande sätt som i de regionala grönkilarna. Det
ger underlag för att definiera förhållningssätt och utgångspunkter för brukande, skötsel
och vård samt framtida utveckling av grönstruktur och vattenmiljöer i hela kust- och
skärgårdsområdet. Redan idag finns dock tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa
dialogen om framtida användning av försvarets marker, belysa miljövärden i samband
med omstrukturering av farleder och hamnar, behov av restaurering, aktivt bruk och
djurhållning för att vidmakthålla kulturlandskap samt skärpa kraven på ökad miljöhänsyn
i särskilt känsliga och upplevelserika områden. Ett mellankommunalt samarbete bör
initieras för att identifiera områden med särskilt stora upplevelsevärden och föreslå hur de
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kan skyddas mot intrång som buller och visuella störningar, samtidigt som allmänhetens
tillgång till attraktiva områden förbättras. Detta kan inkludera överväganden om regler
och förhållningssätt för att utveckla ett långsiktigt hållbart båtliv i skärgården och att
värna tystnaden.
Förhållandena i Östersjöns marina miljö har uppmärksammats internationellt bl.a. till
följd av EU-utvidgningen, som inneburit att Östersjön nästan blivit ett innanhav i EU.
FN:s sjöfartsorganisation har klassat Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde.
OECD har uppmanat Sverige att utarbeta en nationell havsmiljöstrategi, ett behov som
hörsammas i miljömålspropositionen 2005.
Inom Stockholm–Mälarregionen håller nya strukturer och system för miljöövervakning
och åtgärdsinriktad förvaltning av Mälarens och Svealands kustvattenområdes
avrinningsområden på att byggas upp med utgångspunkt från EU:s vattendirektiv.
Miljösituationen i kust- och skärgårdens vattenområden behöver belysas, förslag till
insatser behöver föras fram och genomförandet stimuleras för att komma till rätta med
oönskade förändringar och förbättra skyddet av den marina miljön. Kommunernas arbete
med kustplanering och fördjupade översiktsplaner utgör ett viktigt underlag liksom
länsstyrelsernas, kustvattenvårdsförbundets och andras arbeten. Institutionen för
systemekologi vid Stockholms universitet undersöker för närvarande skärgårdsvattnen på
uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund. Detta kommer att ge underlag för arbetet
med karaktärisering enligt vattendirektivet.
Med en åtgärdsinriktad vattenförvaltning avses det arbete som kommer att utföras med
anledning av vattendirektivet. En fördjupad karaktärisering av vattenmiljöer i länet
inklusive kustvatten (ut till en nautisk mil från baslinjen) kommer att genomföras under
2006 omfattande fysikalisk-kemiska och biologiska faktorer. Ett övervakningsprogram
kommer att etableras i syfte att följa upp de vattenrelaterade miljömål som kommer att
anges av vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattendirektivet har en
specifik tidplan som styr bl.a. framtagande av åtgärdsprogram och förvaltningsplan (år
2009), ekonomiska styrmedel (2010) och uppnådd god ekologisk status (2015) för yt-,
grund- och kustvatten.
Utbyggnaden av anläggningar för avloppsrening och försörjning med sötvatten behöver
skyndas på i kust- och skärgårdsområdet. Ekologiskt känsliga vattenmiljöer behöver få ett
ökat skydd och insatser för att säkerställa kulturlandskapets värden brådskar.
Bygg vidare på tidigare regionalt strategiarbete och kunskapsunderlag för att skapa
regional samsyn i frågor som rör den marina miljön. Vidareutveckla arbetet med att
fördjupa förståelsen och ta fram och genomföra konkreta åtgärdsförslag på basis av
tidigare gjorda erfarenheter, inklusive Länsstyrelsernas miljö- och hushållningsprogram
och det regionala miljömålsarbetet i Stockholms län.
För att tillräckligt stora och ekologiskt fungerande strandmiljöer ska kunna finnas
framöver och för att de marina livsmiljöerna inte ska utarmas och förändras genom
exploatering behöver möjligheterna till samlokalisering av båtplatser utnyttjas i större
omfattning. Detta är nödvändigt för att leva upp till strandskyddsbestämmelsernas
intentioner om långsiktigt hållbara strandmiljöer med möjlighet för allmänheten att röra
sig utmed stränderna och behovet av att värna de för fiskereproduktionen så värdefulla
grundområden, vilka hotas speciellt i mellanskärgården.
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Inriktning
Belys, stärk och skydda natur-, kultur- och rekreationsvärdena i kust- och
skärgårdsområdet
• Ta fram ett delregionalt underlag för landskapets upplevelsevärden på land och i
vattnet.
• Öka kunskapen om bullerpåverkan och tysta områden i kust- och skärgårdsområdet.
Identifiera ”hänsynsområden” där buller och andra störande verksamheter för djuroch friluftslivet begränsas.
• Identifiera insatser som stärker skyddet av natur-, kultur- och rekreationsvärden i den
marina miljön.
• Definiera förhållningssätt och regler för ett långsiktigt hållbart båtliv i skärgården.
• Samförlägg olika bryggor för att på så sätt kunna spara tillräckligt stora
strandområden.
Ta fram regionalt underlag till en nationell havsmiljöstrategi
• Identifiera insatser som leder till att miljösituationen i kust- och skärgårdsområdets
vattenområden förbättras.
• Ta fram ett förslag till åtgärdsstrategi för att förbättra den marina miljön i Stockholms
kust- och skärgårdsområde.
Utveckla åtgärdsinriktad vattenförvaltning, som inkluderar användningen av
sötvattensresurser och recipienter i kust- och skärgårdsområdet
• Stimulera genomförandet av åtgärdsinriktad vattenförvaltning för att komma till rätta
med oönskade förändringar av vattenkvalitén.

Transportsystemet
Transporter i kust- och skärgårdsområdet har delvis andra förutsättningar än i övriga
länet. Det vidsträckta, vattenpräglade landskapet är ofta glest befolkat. Tidvis är
vattenområdena oframkomliga och marknadsunderlaget för ekonomiskt bärkraftiga
transporttjänster är ofta svagt. Det gäller både resande och godstransporter med
tillhörande informationstjänster.
Under de kommande åren väntas både dag- och nattbefolkningen öka i området liksom
antalet besökare. Marknadsunderlaget för transporter kommer att förbättras samtidigt som
nya störningar och kapacitetsbrister kan uppstå. Utbudet av allmänna kommunikationer i
form av kollektivtrafik till lands och till sjöss är en viktig utvecklingsförutsättning.
När efterfrågan på privata och kollektiva transporter ökar, behöver både infrastruktur och
tjänsteutbud utvecklas. Infrastrukturen för transporter i kust- och skärgårdsområdet
inkluderar vägar, järnvägar och farleder av nationell och internationell betydelse samt
regionalt betydelsefulla land och vattenvägar, färjor, bryggor, replipunkter, bytespunkter
och hamnar och en stor mängd lokala vägar, farleder, landfästen, bryggor och
angöringsmöjligheter. Ett ökat antal sjötransporter kan innebära ett ökat slitage på
skärgården.
Kollektivtrafiken omfattar såväl spårtrafik och busstrafik som båttrafik. Den inkluderar
också samhällsfinansierade tjänster som skolskjuts och färdtjänst. God passning mellan
trafikslag i tid, rum samt med avseende på biljett- och rabattsystem, taxestruktur och
regler är viktigt för trafikanterna och näringslivets förutsättningar.
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Även systemen för varutransporter behöver kunna utvecklas i takt med att befolkning och
verksamheter ökar i omfattning.
Den internationella sjöfarten väntas fortsätta att öka. Pågående översyn av hamnstruktur
och farledssystem kan komma att leda till nyinvesteringar och andra förändringar i såväl
hamnområden som anslutande förbindelser på både sjö- och landsidan. StockholmMälarregionens framtida hamn och terminalstruktur med tillhörande farleder och
landanslutningar studeras för närvarande i flera olika sammanhang. Framtida
rollfördelning och utvecklingsinriktning är ännu inte fastlagd. I det fortsatta arbetet
behöver miljöhänsyn och kriterier för hållbar utveckling i kust- och skärgårdsområdet
beaktas.
Kust- och skärgårdsområdets transportsystem består funktionellt av land- och sjöbaserade
tillfarter från Stockholm–Mälarregionshållet, lokala länkar som fördelar trafiken inom
olika delområden samt landfästen i form av replipunkter för kollektivtrafik liksom
hamnar, färjelägen och bryggor för omlastning och omstigning mellan land och sjötrafik.
Den delregionala planen omfattar internationellt, nationellt och regionalt betydelsefulla
delar av detta system. I detta system ingår även en stor mängd lokalt betydelsefulla
landfästen, anläggningar och tjänster.
Behoven av framtida investeringar i kust- och skärgårdsområdet behöver
uppmärksammas särskilt i samband med den återkommande
transportinfrastrukturplaneringen. En långsiktig strategi bör tas fram för upprustning,
miljöanpassning, säkerhets- och standardförbättring, kapacitetsförbättring samt
utbyggnad för att undanröja eventuella flaskhalsar längs kust- och skärgårdsområdets
tillfarter i väg- och spårtrafikinfrastrukturen. Den långsiktiga strategin bör också omfatta
regionalt betydelsefulla noder (inklusive vändplaner, godstransportmöjligheter, parkering,
bryggor och angöring för både enskilda och kollektiva transporter). Möjligheten att
utveckla spårburen kollektivtrafik längs kusten till Norrtälje på sikt bör säkerställas.
Smidiga transportlösningar från dörr till dörr, som inkluderar flera transportslag, kräver
helhetstänkande och effektiv logistik. Både land- och sjötransportförbindelser och
anknytningar till lokala, regionala och nationella terminaler för resor och transporter i
såväl kust- och skärgårdsområdet som i andra delar av storstadsregionen behöver beaktas.
Resor, godstransporter och informationstjänster behöver integreras så att trafikanternas
resor underlättas, liksom varuägarnas, trafikutövarnas och andra berörda aktörers
godstransporter från dörr till dörr, och så att tjänsteutbud och service vid bytespunkter
och bryggor fungerar väl. Samordningen behöver ske utifrån både tekniska och
administrativa utgångspunkter. Ett gemensamt system behöver definieras som också
inkluderar insatser för att samordna och effektivisera utnyttjandet av hela det samlade
trafikutbudet av kollektivtrafik i kust- och skärgårdsområdet inklusive
samhällsfinansierade resor.
Ett långsiktigt bestående nät av stomlinjer, som ansluter till det regionala stomlinjenätet
utanför regioncentrum, bör definieras med utgångspunkt från de principer för
upptagningsområden, replipunkter och kärnöar som anges i RUFS.
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Inriktning
Ta fram underlag för en samlad investeringsplanering utifrån kust- och
skärgårdsområdets specifika situation och långsiktiga utvecklingsmöjligheter
• Uppmärksamma behoven av investeringar i kust- och skärgårdsområdet särskilt i den
återkommande transportinfrastrukturplaneringen.
Anpassa inseglingsförhållandena till Stockholmsregionens hamnar och andra delar av
farledssystemet i kust- och skärgårdsområdet för att tillgodose nya behov och med
hänsyn taget till högt ställda krav på säkerhet och miljöanpassning
• Förbättra inseglingsförhållandena till Stockholmsregionens hamnar genom att bl.a.
bygga ut Horsstensleden.
Ta fram underlag som belyser kust- och skärgårdsrelevanta aspekter inför beslut om
framtida storregional hamnstruktur.
• Se över sträckning och regler för regionens farleder och lokalisering av hamnar med
inriktning att säkerställa skyddet för känsliga områden, minska trafikens
miljöstörningar och öka säkerheten samtidigt som framkomligheten för den kollektiva
trafiken på land och vatten säkerställs.
Samordna, effektivisera och utveckla det samlade utbudet av transporttjänster i kustoch skärgårdsområdet inklusive samhällsfinansierade resor
• Ta fram en bryggplanering utifrån en brygghierarki, se över serviceutbud och tjänster.
• Informationstjänster som underlättar resande och frakttransporter behöver utvecklas.

Mark och lokaler för verksamhet och service
Efterfrågan på mark och lokaler i kust- och skärgårdsområdet förutses få en ökad
inriktning på mer småskaliga verksamheter. Ökad sysselsättning väntas inom tjänste- och
serviceproducerande verksamheter. Fler företag väntas efterfråga lokalisering i anslutning
till bostäder, service och reguljär linjetrafik. I vissa fall, exempelvis inom turism- och
rekreationsnäringarna, kan dock efterfrågan på transporter öka snabbare.
I kust- och skärgårdsområdet behöver också mark reserveras för mer störande
verksamheter som omlastningsplatser, terminaler och hamnar, industriella verksamheter
samt för militära och andra mer ytkrävande, bullrande och materialhanterande
verksamheter som behöver tillfarter för tung trafik både på land och till sjöss.
Även om mark- och lokalanspråken kan förutses vara mer småskaliga än i andra delar av
länet kan mark för t.ex. godshantering behöva reserveras för att tillgodose näringslivets
behov i kust- och skärgårdsområdet.
Den pågående omställningen av försvaret och omstrukturering av andra verksamheter,
exempelvis hamnverksamhet och sjöfart, kan väntas leda till väsentligt förändrade
markanspråk i kust- och skärgårdsområdet. Stora delar av de tidigare militära områdena
bör ges stärkt skydd för vidmakthållande av natur- och kulturmiljövärden, eller upplåtas
till rekreation och friluftsliv. Möjligheter att använda betydande markområden för helt
nya ändamål, inklusive näringslivets behov, bör vidare beaktas. I många fall kommer
flera olika verksamheter att kunna samlokaliseras och även samutnyttja mark och
anläggningar.
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Nya hamnanläggningar med tillhörande terminalområden samt land- och sjöförbindelser
kan få mycket stora omgivningseffekter. Miljöpåverkan kan även bli stor i själva
hamnområdet.
Inriktning
Reservera mark för terminaler och verksamheter som är beroende av tunga transporter
• Reservera mark för tungtransportberoende verksamheter i anslutning till
omlastningspunkter, hamnar och terminaler av regionalt och nationellt intresse.
Säkerställ långsiktiga behov av mark för teknisk försörjning, industriell produktion
och andra regionalt och nationellt betydelsefulla verksamheter, som kan medföra
störande inverkan på omgivningen.
Utnyttja möjligheterna att överföra områden som inte längre behövs för militär
verksamhet till civil användning
• Klarlägg framtida användning av tidigare militära områden och anläggningar med
utgångspunkt från de grundläggande målen för regionens utveckling enligt RUFS.
• Skjutfält och militära övningsområden som inte används för militär verksamhet bör
skyndsamt röjas och saneras.

Bostadsmarknad och bostadsbyggande
Bostadsmarknaden i kust- och skärgårdsområdet är olika på fastlandet och på öar med
vägförbindelse (dvs. bro, tunnel och färja) jämfört med öar utan vägförbindelse. På öar
utan vägförbindelse är det svårt att få till stånd och behålla bostäder för
permanentboende, särskilt för ungdomar och äldre, medan det på fastlandet och öar med
vägförbindelse på många håll pågår en snabb permanentning och komplettering. Det
pågår även en viss permanentning på öar utan vägförbindelse. I kust- och
skärgårdsområdet finns en trend med ökat deltidsboende. Den stora efterfrågan på
fritidshus här gör att tidigare permanenthus omvandlas till fritidshus.
För öar utan vägförbindelse är bofast befolkning nödvändig för att skärgårdens natur-,
kultur- och rekreationsvärden ska bestå. En framsynt bostadsförsörjningsplanering är
viktig för att kunna behålla en levande skärgård. Det finns behov av nya/fler bostäder för
den bofasta befolkningen, framförallt på kärnöarna. Främst finns behov av nya
hyresbostäder. Ur hela regionens synvinkel torde bostadstillskotten på öarna vara små.
Det är således lokala överväganden som behövs för dessa områden.
Fastlandet och öar med vägförbindelse är mer en del av Stockholmsregionens
bostadsmarknad, även om den har starka lokala drag. För mindre och större samhällen
som ofta har en viktig roll för service och lokal arbetsmarknad bör inriktningen vara att
ny permanentbebyggelse kommer till stånd, med hänsyn tagen till natur-, kultur- och
rekreationsvärden samt tekniska förutsättningar. För orterna torde det ofta handla om
detaljplaneläggning. Kommunerna bör verka för att tillgodose ett varierat bostadsutbud
för olika hushållstyper och bostadsbehov.
För områden på fastlandet eller på öar med vägförbindelse som domineras av fritidshus
eller som har dominerats av fritidshus behövs särskilda överväganden. Ett antal av dessa
områden ligger väl till ur regional synvinkel eller har en hög grad av permanentning. För
dessa torde en total omvandling vara en tidsfråga. Sannolikt behövs för dessa områden en
detaljplaneläggning för att klara trafik, teknisk försörjning och annan service. Det kan
vara lämpligt att sträva efter en tidsordning för de kommunala insatserna både för att
prioritera resurserna och för att uppnå en tydlighet för fastighetsägarna. För andra
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områden kan en omfattande omvandling ligga långt fram i tiden eller knappast bli aktuell.
Det kräver andra förhållningssätt.
Viktiga frågor att beakta i bostadsförsörjningsplanering är läget i regionen,
förutsättningarna för väg- och kollektivtrafik, service, tekniska system liksom
förhållningssätt till natur-, kultur- och rekreationsvärden. Kulturhistoriska värden såsom
bevarad äldre bebyggelse och kulturpräglade landskap skall ses som en tillgång och ett
mervärde vid utvecklingen. Stor hänsyn skall därför tas till dessa miljöer så att de bevaras
till eftervärden. Förutsättningarna för enskilda vatten- och avloppsanläggningar i de olika
områdena är viktiga att ta fram eftersom det finns delar av skärgården där detta annars
kan bli ett problem. Ett varierat utbud av bostäder bör även eftersträvas på öar med
vägförbindelse och på kärnöar. Omprövning pågår av en del områden som haft militära
restriktioner, det kan ge nya förutsättningar.

Inriktning
Verka för att nya permanentbostäder tillkommer för olika hushållstyper på öar utan
vägförbindelse där det är rimligt med hänsyn till natur-, kultur- och rekreationsvärden.
• Klarlägg förutsättningar för var permanentbebyggelse kan tillkomma och för var
permanentning ej bör ske.
• Verka för att större och mindre samhällen kan öka sin permanentbefolkning för att
behålla en levande skärgård.

Teknisk infrastruktur
En regional och nationell kraftsamling krävs för att förbättra miljön i Stockholms kustoch skärgårdsområde och i Östersjön.
Befintlig och tillkommande bebyggelse bör anslutas till ändamålsenliga anläggningar för
sötvattensförsörjning och avloppshantering. Bebyggelse inom Stockholmsnära delar av
skärgården bör prioriteras, liksom bebyggelse i områden som avvattnas till recipienter
med kraftigt förhöjda näringsvärden.
Möjligheten till vatten- och avloppsförsörjning är i delar av kust- och skärgårdsområdet
en starkt begränsande faktor för exploatering och utveckling av boende och verksamheter.
Stora delar av kust- och skärgårdsområdet har redan idag problem med tillgång och
kvalitet avseende grundvatten. I de delar av skärgården där man under överskådlig tid är
beroende av lokala lösningar för vatten och avlopp behöver strategier utarbetas för hur
dessa frågor ska lösas långsiktigt och med hänsyn till lokala resurser och miljön.
Avsaltning av havsvatten är en möjlig teknik för produktion av sött vatten för hushålls
och verksamheters behov. Kunskapen kring avsaltning är dock otillräcklig, t ex vad gäller
förekomsten av algtoxiner. Tekniken är kostsam i anläggande och drift samt kräver
regelbunden tillsyn och service, vilket gör att den lämpar sig bäst under vissa
förutsättningar, t ex som gemensamhetsanläggning.
Skärgården med sitt ofta ringa jordtäcke, sprickiga berggrund och känsliga recipienter
ställer höga krav på avloppsanläggningarnas funktion, utformning och placering. Detta
tillsammans med den begränsade tillgången på vatten gör att WC är mindre lämpligt på
många platser.
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I många fall är gemensamhetsanläggningar för vatten och/eller avlopp som försörjer ett
större antal fastigheter bättre ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv än enskilda lösningar.
Kretsloppslösningar kan vara ett sätt att säkerställa en god närsaltsreduktion och
smittskydd. För att dessa lösningar skall fungera fullt ut krävs dock system för
hygienisering av avloppsfraktioner och avsättning till odlad mark inom rimliga avstånd.
Avfallshanteringen står inför nya förutsättningar genom nya arbetsmiljökrav och förbud
mot deponering av latrin. De nya förutsättningarna kräver förbättrade och fler
gemensamma avfallsstationer med källsortering. Det bör utredas om latrinhanteringen
kan ordnas i ett större sammanhang och med möjlighet till lokala kretslopp.
Inriktning
Bygg ut miljöanpassade anläggningar för sötvattensförsörjning och hantering av avlopp
och avfall i kust- och skärgårdsområdet
• Utveckla och etablera ändamålsenliga tekniska system och anläggningar i kust- och
skärgårdsområdet.
• Utred den regionala betydelsen av gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp.
• Utveckla verktyg (juridiska, organisatoriska, tekniska, metodmässiga) för att förutse
och förhindra saltvatteninträngning i brunnar. Öka kunskapen kring
avsaltningsanläggningar och teknikens potential.
• Utred möjligheterna till kretsloppslösningar för avlopp med hygienisering av
avloppsfraktioner samt möjligheterna till samordning med hantering av organiskt
avfall.
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Redovisning på plankarta
På den delregionala plankartan redovisas inriktningen för den framtida
markanvändningen i olika kategorier inom Stockholms län. Stockholms läns landsting
kan endast politiskt behandla den delregionala planen med inriktningar och åtgärder som
omfattar länet.
Kartredovisningen ansluter till redovisningen i den Regionala utvecklingsplanen 2001 för
Stockholmsregionen, RUFS 2001.
Kartan här redovisar även bebyggelsestrukturen i RUFS 2001 med Regional stadsbygd
med utbyggnadspotential samt övrig Regional stadsbygd. Regional stadsbygd med
utbyggnadspotential avser mark med goda regionala lägesegenskaper och förutsättningar
för god försörjning med kollektivtrafik och för en energieffektiv stadsbygd. Det är mark
som är väl lämpad för ett intensivt markutnyttjande och som bör prioriteras för
bebyggelseutveckling. Övrig regional stadsbygd avser mark för samlad bebyggelse i
områden av större omfattning. Den omfattar befintlig tätortsbebyggelse,
markreservationer i kommunala översiktsplaner samt fritidshusområden som bedöms bli
permanentade under RUFS planperiod (fram till 2030).
Kartan redovisar den principiella avvägningen mellan olika mark- och
vattenanvändningsintressen där även kulturpräglade områden med starka
bevarandeintressen kan kräva ett aktivt nyttjande. Slutlig avvägning görs på kommunal
nivå.
På plankartan indelas skärgården i fyra delområden som har olika förutsättningar och
karaktär, se även sid. 59.
RUFS hänsynskarta omfattar även kust- och skärgårdsområdet i Stockholms län.

Öar utan vägförbindelser till fastlandet – Kärnöar
Öar med grundläggande samhällsservice som skola och kollektiv trafikförsörjning året
runt och som inte har vägförbindelse genom bro, tunnel och statlig färja till fastlandet.
Inriktning
• På öar utan vägförbindelse bör ny bebyggelse i första hand tillkomma i byar och
samhällen på kärnöar för utveckling av åretruntboende, verksamheter och service med
hänsyn till natur- och kulturvärden samt miljöanpassade tekniska system.
• Kärnöarna bör ha tillgång till ett varierat utbud av bostäder för permanentboende.
• Ny bebyggelse anpassas till tillgången på sötvatten och till känsliga marina miljöer.
• Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till ändamålsenliga anläggningar för
vattenförsörjning och avloppshantering.
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Öar utan vägförbindelse till fastlandet – Övriga öar
Inriktning
• Ny bebyggelse kan tillkomma genom avstyckning i anslutning till befintlig
bebyggelse om det finns ändamålsenlig vatten- och avloppsförsörjning och
kollektivtrafikförsörjning.
• Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till ändamålsenliga anläggningar för
vattenförsörjning och avloppshantering.
• Ny bebyggelse anpassas till tillgången på sötvatten och till känsliga marina miljöer.
• Ny bebyggelse bör undvikas på obebyggda öar.

Öar utan vägförbindelse till fastlandet – Ytterskärgården
Ytterskärgården omfattas av de yttre delarna av skärgårdsområdet i en linje från Arholma
till Utö ned utanför Tjockö, Blidö, Möja, Runmarö, Nämdö, och Ornö.
Inriktning
• Ny bebyggelse bör undvikas. Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till
ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.
• Ytterskärgårdens karaktär av ostört natur- och kulturlandskap med vidsträckta
arkipelager ska behållas och skyddas.

Fastlandet och öar med bro, tunnel och statlig färja
Befintlig bebyggelse utanför regional stadsbygd i RUFS. Bebyggd mark med möjligheter
till förtätning och kompletteringsbebyggelse.
Inriktning
• Öar med vägförbindelse bör ha tillgång till ett varierat utbud av bostäder för
permanentboende.
• Ny bebyggelse kan tillkomma inom befintliga samhällen, byar eller redan bebyggda
områden om det finns långsiktig vatten- och avloppsförsörjning och
kollektivtrafikförsörjning.
• Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till ändamålsenliga anläggningar för
vattenförsörjning och avloppshantering.
• Ny bebyggelse anpassas till tillgången på sötvatten och till känsliga marina miljöer.
• Ny bebyggelse bör inte tillkomma om inte hänsynstaganden till vattenkvalitén i
vattendrag och grunda havsvikar eller hänsynstaganden till andra natur- kultur-, och
rekreationsvärden kan säkerställas.

Nationella och regionala vägar, spår, farleder, stombusslinjer och linjetrafik på vatten
Framtida trafiksystem redovisas i form av övergripande regionalt vägnät och
kollektivtrafikens regionala spårbundna nät med utblickar mot angränsande län. Inom
kust- och skärgårdsområdet redovisas replipunkter för stomlinjetrafik.
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Mark för spårtrafik längs kusten mot Norrtälje bör reserveras i den kommunala
planeringen.
På sikt bör replipunkterna i Dalarö och Årsta ersättas av mer ändamålsenliga och
långsiktiga alternativ.
Inriktning
• Mark och vatten bör hållas tillgängliga för den nationella och regionala
trafikförsörjningen. Vid planering för ändrad markanvändning bör förutsättningarna
för trafiksystemets utbyggnad, funktionalitet och samspel med bebyggelsen
uppmärksammas.
• Långsiktiga alternativ för replipunkterna Årsta och Dalarö bör utredas för framtida
behov.
• Möjligheter att förbättra inseglingsförhållandena till regionens hamnar säkerställs
genom reservat för nya eller ändrade stomfarleder.

Större Regionala terminaler, anläggningar och verksamheter
med tunga transporter
Befintliga och nya terminaler samt övriga områden som behövs för kust- och
skärgårdsområdets trafikförsörjning, till exempel hamnar och omlastningsplatser för
gods.

Inriktning
• Mark och vatten bör hållas tillgängliga för regional försörjning med gods, varor,
maskiner, energi, avfall och massor m.m. som kräver tunga transporter.
Skyddsavstånd till annan bebyggelse och till områden med känsliga natur-, kulturoch rekreationsvärden bör beaktas.
• Förutsättningar för samverkan mellan land- och sjötransporter bör särskilt
uppmärksammas. Samplanering bör ske mellan berörda kommuner och
trafikhuvudmän.

Militära övningsområden och skjutfält
Områden för militär verksamhet behövs i mindre omfattning även i framtiden. Områden
som inte längre behövs som militära övningsområden kan övergå i civil verksamhet under
förutsättning att området saneras och röjs samt att erforderliga tillstånd ges.
Inriktning
• Villkor för ändrad användning av tidigare militära övningsområden preciseras enligt
miljöbalken och annan tillämplig lagstiftning.

Genomförande och uppföljning
I likhet med andra strategiska insatser för att stärka Stockholmsregionens internationella
konkurrenskraft, erbjuda goda och jämlika levnadsvillkor samt en långsiktigt hållbar
livsmiljö enligt RUFS, krävs samverkan mellan många olika parter för att ovan
föreslagna insatser i kust- och skärgårdsområdet ska kunna genomföras.
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I kust- och skärgårdsområdet spelar offentliga aktörer en jämförelsevis stor roll.
Kommunerna har en ledande roll genom sitt planmonopol. De statliga och nationella
intressena har starka företrädare. Regionala huvudmän har ett särskilt ansvar för
exempelvis kollektivtrafik och Skärgårdsstiftelsens områden. Privata aktörer kan förutses
få växande betydelse under kommande år.
Insatser för att utveckla förhållandena i kust- och skärgårdsområdet bör ske på samma sätt
som annan samverkan vars syfte är att stimulera genomförandet av RUFS 2001.
Genomförande av den delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och skärgård
kan ske inom ramen för redan etablerade samverkansprocesser och i samverkan med
företagen. Det är betydelsefullt att även hitta nya former för samverkansprocesser.
Nya initiativ behövs dock för att klara ut fortsatt användning av och villkor för nyttjande
av tidigare militära områden samt för att förbättra den marina miljön och stärka
hänsynstagandet till natur-, kultur- och rekreationsvärden i hela kust- och
skärgårdsområdet.
Inriktning
Inordna arbetet med att genomföra föreslagna insatser i den delregionala planen för
kust- och skärgårdsområdet både i redan etablerade samverkansprocesser och nya
processer samt i samverkan med företagen
• Uppmärksamma förhållandena i kust- och skärgårdsområdet särskilt inom ramen för
redan etablerade samarbetsprocesser som har till syfte att stimulera innovation och
förnyelse, integration och invandring samt kompetensutveckling och FoU.
• Fördjupa samarbetet mellan kommuner och andra berörda huvudmän kring
gemensamma planeringsfrågor som rör bebyggelsestrukturen, landskapets sociala
upplevelsevärden, den marina miljön samt planerade investeringar och andra insatser
för att förbättra infrastrukturen, öka säkerheten och utveckla serviceutbudet i
trafiksystem och tekniska försörjningssystem inom kust- och skärgårdsområdet.
Driv på den regionala dialogen för att klara ut framtida användning av militära
områden
• Verka för en samsyn i regionen om fortsatt användning av och villkor för nyttjande av
tidigare militära områden i kust- och skärgårdsområdet.
Ta fram en regional strategi för samverkan i kust- och skärgårdsområdet. Regionala
aktörer behöver gemensamt utarbeta åtgärdsstrategier för olika geografiska och
tematiska områden.
• Utveckla dialogen med nationella och internationella aktörer.
• Precisera hur de unika natur-, kultur- och rekreationsvärdena i olika delar av kust- och
skärgårdsområdet kan värnas och stärkas.

Hållbar utveckling
I det delregionala planeringsarbetet har nya ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor
för kust- och skärgårdsområdet uppmärksammats liksom grundläggande behov av att
precisera hur hänsynstagandet till natur-, kultur- och rekreationsvärden kan stärkas.
Hoten mot miljön har delvis ändrat karaktär. Mer liv och rörelse, mer trafik och ökad
befolkning i kust- och skärgårdsområdet och dess avrinningsområde innebär att diffusa
utsläpp och spridda miljöstörningar ökar. Samtidigt har en avveckling av militära
verksamheter som haft en stor miljöpåverkan inletts.
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De sociala förhållandena har gradvis förbättrats under lång tid och ekonomin har stärkts.
Fortfarande behövs dock samhällsinsatser för att vidmakthålla grundläggande
förutsättningar för företagande och bofast befolkning året runt på kärnöarna samt för att
säkra allmänhetens tillgång till mark och anläggningar för rekreation och friluftsliv i kustoch skärgårdsområdet. Detta har stor betydelse för en långsiktigt hållbar social struktur i
kust- och skärgårdsområdet och för välfärden i hela regionen.
Nya verksamheter, ökad trafik och andra aktiviteter samt ökad bosättning kommer att ge
upphov till både nya möjligheter och även störningar. På både land och vatten behöver
trafiksystemet bli mer miljöanpassat. Det tärs på de begränsade sötvattenresurserna i kustoch skärgårdsområdet vilket leder till saltvatteninträngning. Dricksvattenförsörjning och
omhändertagande av avlopp och avfall behöver anpassas till de naturgivna
förutsättningarna och ske på ett miljöanpassat sätt och med beaktande av lokala kretslopp.
Risker för störningar i områden med mycket stora natur-, kultur- och rekreationsvärden
måste hanteras och irreversibla förändringar förebyggas. Den befintliga bebyggelsen,
turistverksamheten och båtlivet innebär redan i dag störningar på känsliga marina miljöer
som är viktiga för hela ekosystemet i skärgården. Unika marina miljöer i skärgården
behöver värnas på samma sätt som skyddade områden på land.
Inriktning
Ange tydliga förutsättningar för bebyggelse, åretruntboende och etablering eller
utveckling av verksamheter i olika delar av kust- och skärgårdsområdet
• Klarlägg villkor för tillståndsgivning och förutsättningar att få del av samhällsservice
i olika delar av kust- och skärgårdsområdet och kommunicera detta på ett tydligt sätt
till allmänheten.
Belys långsiktigt strukturella regionala effekter av förslag till lokalisering av ny
bebyggelse samt etablering av nya verksamheter och anläggningar i kust- och
skärgårdsområdet
• Regionala effekter ska belysas i samband med strategiska konsekvensanalyser av
planer och program för förändringar i kust- och skärgårdsområdet.
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Regionplane- och trafiknämnden beslutade 2006-10-17 § 66 att utan eget
ställningstagande sända förslag till delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård på ny remiss under tiden 15 november 2006
till
28 februari 2007. Den delregionala utvecklingsplanen skickades till 86
remissinstanser varav 25 har lämnat synpunkter och åtta har avstått.
Remissinstansernas allmänna omdömen om förslaget till delregional
utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård är genomgående positiva.
Den delregionala utvecklingsplanen ses som ett välkommet men också
verksamt instrument i samhällsplaneringen.
Merparten av remissinstanserna anser att helhetsgreppet och planprocessens
uppläggning i stort är positiv. Många, inte minst kommunerna, välkomnar
det samlade greppet och den samordning som följer på detta. Flera påpekar
att arbetet med utvecklingsplanen skapar ett gemensamt brett
kunskapsunderlag vilket bedöms som värdefullt. Kunskapsunderlaget
bedöms av flera remissinstanser vara bra också för den egna verksamheten.
En remissinstans som företräder skärgårdsbefolkningen är missnöjd med
planarbetets uppläggning och vill att det omprövas. I övrigt finns
randanmärkningar kring helhetsgreppet och planprocessen i stort med
önskemål om vissa förtydliganden i några fall.
Förslaget att man i första hand bör satsa på bebyggelseutveckling i
anslutning till redan befintlig bebyggelse uppskattas av många
remissinstanser. Några kommuner vill dock fortfarande ha möjligheter att
satsa även på andra områden och anser att frågan måste få avgöras av
kommunerna själva. Några remissinstanser påpekar att frågan om
omvandlingen av fritidshus till permanenthus, liksom det omvända
förloppet, måste uppmärksammas tydligare.
Skärgårdskommunerna har synpunkter på förslagen till kärnöar och
replipunkter. Synpunkter, som redovisas, pekar på att den föreslagna
hierarkin inte får ses som given en gång för alla. Flexibilitet och beredskap
inför andra utvecklingsvägar måste kunna erbjudas inom ramen för
utvecklingsplanen.
Flera remissinstanser visar intresse för infrastrukturen och kollektivtrafiken
samt påpekar att den föreslagna inriktningen för bebyggelseutvecklingen
gynnar förutsättningarna för god kollektivtrafikförsörjning. Några
remissinstanser anser att kollektivtrafiken till sjöss måste ägnas större
intresse.
Några remissinstanser hävdar att frågor som rör företagande och
sysselsättning i alltför stor utsträckning fokuseras på turism. De hävdar att
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de bofastas möjligheter till arbete och försörjning i allmänhet lägger
grunden annan typ av företagande, exempelvis inom turism och rekreation.
Flera remissinstanser efterlyser ökade satsningar på bredbandslösningar.
Bredband ses som en grundförutsättning för företagandet i skärgården.
Ett par kommuner påpekar att strandskyddet måste få tillämpas utifrån de
lokala förutsättningarna. Andra remissinstanser hävdar dock att
strandskyddet måste tolkas restriktivt.
Flera remissinstanser uppmärksammar försvarets anläggningar och framför
allt kommunerna ser betydande utvecklingsresurser i de områden där
försvaret avvecklar sin verksamhet. Andra remissinstanser påpekar att dessa
resurser måste exploateras med försiktighet och att det finns ett
bevarandevärde hos dem.

KONTORETS KOMMENTAR
Merparten av synpunkterna har tillgodosetts. Kartor har uppdaterats och
förtydligats t.ex. karta över område som omfattas av gränsregionalt
samarbete i Skärgårdshavet och Horsstensledens planerade dragning.
Omvandlingen av permanenthus som övergår till fritidshus har tydliggjorts
både i faktadelen och i förslagsdelen. Hela kust- och skärgårdsområdet är
med hänsyn till natur- och kulturvärdena i området i sin helhet av
rikstinresse enligt 4 kap. 1, 2 och 3 §§ Miljöbalken. Innebörden av dessa
bestämmelser vilka ger grundläggande förutsättningar för planeringen i
området har förtydligats.
Kärnöar och replipunkter har inte ändrats i planen. Ytterligare tre
landfästen/lokala replipunkter framhålls i planen som viktiga för det totala
kommunikationsstrukturen i skärgården. De är i Nynäshamns kommun
Nynäshamn och Ankarudden samt Björkvik i Värmdö kommun.
Förslag på utvecklad trafik på fastlandet samt Roslagspilens framtida
etapper mot Åkersberga och Norrtälje hanteras i kommande regionala
utvecklingsplan 2010.
Frågor som rör företagande har förtydligats i dels det inledande kapitlet
Helhetsperspektiv, men även i avsnittet Produktionsmiljön under kapitlet
Möjligheter samt i kapitlet som behandlar nyckelfrågor för utvecklingen i
skärgården.
Riksintresset för försvaret har förtydligats. Även bevarandevärdet av de
militära anläggningarna som eventuellt avvecklas har synliggjorts.
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Storskalig vindkraftutbyggnad har inte behandlats här. Ett arbete pågår med
att ta fram planeringsunderlag och utpekande av område för riksintresse.
Dessa har bedömts att istället redovisas i den kommande regionala
utvecklingsplanen 2010.

Sven-Inge Nylund

Susanne Skärlund

Bilagor
1. Förslag till delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård
2. Sammanställning av remissvar

