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Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för
Stockholm stad. Svar på remiss
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens stadsbyggnads- och
idrottsrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Remiss av
förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Stockholms stad”.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Juan Copovi Mena
Förvaltningschef

Pontus Werlinder
Avdelningschef

Sammanfattning
Länsstyrelsen har i remiss lämnat förslag till utvidgat strandskydd från 100 meter till 300
meter i områden Norra och Södra Djurgården i Stockholm stad.
En förändrad lagstiftning kring strandskyddet trädde i kraft 2009 som ger möjligheten till
ett utvidgat strandskydd. Strandskyddets uppgift är tvåfaldigt:



Att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.
Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Då underlaget är väl underbyggt och avvägt i dialog med företrädare från Stockholms
stad, genom stadsbyggnadskontoret, avdelningen för startegisk planering, har kontoret
inget övrigt att tillföra.
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Remissen
Till fastighetskontoret har inkommit en remiss (Dnr 304-175-2013) från
kommunstyrelsens stadsbyggnads- och idrottsrotel ”Remiss av förslag till beslut om
utvidgat strandskydd för Stockholms stad”. Remissvar ska ha inkommit senast den 6 mars
2013.
Länsstyrelsen har i remissen lämnat förslag till utvidgat strandskydd från 100 meter till
300 meter i områden Norra och Södra Djurgården i Stockholm stad.

Bakgrund
Strandskydd har funnits i Sverige sedan 40-talet (infört i byggnadslagen 1947:385) och
det generella strandskyddet kom till 1975 och ser lika ut över hela Sverige. Det sträcker
sig 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Strandskyddet gäller vid havet,
insjöar och alla vattendrag, och innebär ett förbud mot att bygga på stränderna. Syftet
med den tidigare lagstiftningen kring strandskydd var att skydda allmänhetens tillgång till
platser för friluftsliv och bad, men i och med att naturvårdslagen ändrades 1994 tillkom
ytterligare ett syfte till strandskyddet som gäller skydd för växt- och djurliv.
Naturvårdslagen överfördes till miljöbalken 1999.
En förändrad lagstiftning av strandskyddet trädde i kraft 2009 där möjligheten till ett
utvidgat strandskydd ingick. I miljöbalken (7 kap. 14§) kan man läsa följande: ”…Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300
meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets
syften…”, vilka är:



Att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.
Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

I föreslagna områden för ett utvidgat strandskydd inom Stockholms stad berör detta Norra
och Södra Djurgården. Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och
kulturvärden omfattas hela området av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4§ MB. De
aktuella strandområdena ligger även inom nationalstadsparken Ulriksdal- HagaBrunnsviken- och Djurgården, som även den omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 7
§ MB. Områdena ingår i det större området av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3
kap. 6§ MB (Stockholms innerstad med Djurgården).
Nationalstadsparken, som ligger centralt och är en del av Järvakilen i den regionala
grönstrukturen, har mycket stora natur-, kultur- och friluftsvärden. Den kan lätt nås med
kollektivtrafik och har många besökare.
I Länsstyrelsens områdesbeskrivning anges följande:
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Inom den aktuella delen av Norra Djurgården finns endast enstaka byggnader. Området
består av skogsklädda höjder och öppna dalstråk. Stora delar är täckta av barrlandskog
med inslag av lövträd och ädellövträd. Där finns flera rödlistade arter av exempelvis
insekter och svampar. De högsta naturvärdena är knutna till gamla ekar och lindar, men
även äldre barrskog, sjöar, vattendrag och våtmarker hyser en intressant flora och fauna.
Inom de aktuella strandområdena finns promenad- och ridstigar, elljusspår samt
utsiktsplatser, men även skogspartier som kan ge en känsla av vild natur.
Södra Djurgården har en lång tradition som väletablerat natur- och parklandskap. Här
finns flera bebyggelse- och parkmiljöer med mycket höga kulturhistoriska värden. Flera
utgör besöksmål. Landskapet är företrädesvis ett öppet parklandskap, med inslag av
skogspartier och ekbackar. De högsta naturvärdena finns i områden med gamla ekar och
lindar samt äldre barrskogar. Södra Djurgården hyser ett av landets mest värdefulla
bestånd av bark- och vedlevande arter, varav flera är rödlistade. Inom området finns
småbåtshamnar, gott om promenad- och ridstigar och goda möjligheter att idka friluftsliv
av olika slag.
Länsstyrelsen har under förarbetet haft dialog med företrädare från Stockholm stad om de
aktuella områdena gällande eventuella kommunala utvecklingsplaner. Därefter har
Länsstyrelsen analyserat berörda strandområden utifrån nationellt, regionalt och
kommunalt underlag. Översynen för det utvidgade strandskyddet beräknas vara klart
2014.
Då underlaget är väl underbyggt och avvägt i dialog med företrädare från Stockholms
stad, genom stadsbyggnadskontoret, avdelningen för strategisk planering, har kontoret
inget övrigt att tillföra.
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