
/ /K \ Yttrande v i i i / 
Datum Diarienummer Sida f^$F)f 2017-10-02 SFV 232-1315/17 1 (4) 

JS Er beteckning 

TRN 2016-0127 
Handläggare 

Lotta Lehmann, 010 478 7031 Til lväxt- och regionplaneförval tningen 
E-post Stockholms läns landst ing 
lotta.lehmann@sfv.se Box 22550 

104 22 Stockholm 

registrator.trf@sll.se 

Ankom 
Stockholms läns landsting 

2017 -10-01" 

Remissyttrande över förslag Landsbygds-
och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen 

Inledning 
Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit Stockholms läns landstings förslag till 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen för yttrande. SFV har 
tagit del av remisshandling benämnd Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
för Stockholmsregionen, Remisshandling 27 juni-2 oktober 2017. Parallellt har 
landstinget remitterat Klimatfärdplan 2050. Remissen är för landstinget ett sätt att 
kvalitetssäkra förslagens innehåll och diskutera hur man kan stärka förutsättningarna 
i regionen. SFV besvarar varje del av remissen i ett eget yttrande. 

Samtidigt pågår utställning av ny regionplan för Stockholmsregionen som SFV via 
Länsstyrelsen har lämnat samråds- och utställningsyttrande på. SFV har tillstyrkt de 
rumsliga principerna och plankartan med förhållningssätten i RUFS 2050. 

SFV:s uppdrag och fastighéter 
SFV är en myndighet som förvaltar vissa delar av statens fasta egendom. SFV:s 
uppdrag beskrivs i myndighetens instruktion och årligt regleringsbrev. De fastigheter 
SFV ska förvalta är de som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål, 
fastigheter som är av stort kulturhistoriskt värde för vilka staten har ett särskilt ansvar, 
fastigheter som under århundraden har tillhört kronan eller har donerats till staten. 
SFV har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och många av SFV:s objekt är statliga 
byggnadsminnen (SBM) med Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet. 
SFV förvaltar cirka 3000 byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. I landets 
huvudstadsregion har många viktiga statliga funktioner funnits lång tid varför SFV 
förvaltar ett betydligt antal fastigheter. Centralt i länet förvaltar SFV bland annat 
kungliga slott, regeringsbyggnader, museer, och delar av Nationalstadsparken med 
Haga, Brunnsviken, Ulriksdal, Frescati. Utanför den centrala regionkärnan förvaltar 
SFV bland annat Lovön, Drottningholms slott och kungsgård, Rosersbergs slott, 
Svartsjö slott, Bogesunds slott och Tumba bruk samt jordbrukslandskap och skog. 

Sammanfattning 
SFV har inga synpunkter på strategierna. SFV lyfter fram de föreslagna insatserna 
för hela resan-tänk, båttrafik på de inre vattenvägarna, förutsättningarna i 
skärgårdstrafiken, för att undvika bebyggelse på jordbruksmark, för att värna natur-
och rekreationsområden, för att utveckla turism med säsongsförlängning, samt 
utredning av målpunkter för besöksnäringen som angelägna. SFV vill därutöver 
framhålla att bevarandet av kultur- och naturmiljöer måste prioriteras med insatser för 
att behålla kulturmiljöernas värden vid exploatering i deras närområden. 
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Strategiförslaget 
Förslaget till Strategi ska fungera som ett vägledande dokument för såväl landstinget 
som regionala och lokala aktörer. Dokumentet innehåller en inledning med bland 
annat koppling till regionplanen, en nulägesbeskrivning, ett strategiavsnitt samt ett 
genomförandeavsnitt. Strategin har fyra insatsområden: förbättra tillgängligheten, 
stärk det lokala näringslivet, utveckla lokalsamhällen samt utveckla natur-, kultur- och 
rekreationsvärden. Under rubriken för varje insatsområde listas ett antal viktiga 
prioriteringar. SFV komenterar nedan en del av dem. Många av de frågor som är 
angelägna för SFV är beroende av förutsättningarna inom flera insatsområden. 

1. Förbättra tillgängligheten 
De föreslagna insatserna för hela resan-tänk med byten och kombinerade transportslag, 
insatser för båttrafik på de inre vattenvägarna, samt insatser kring de långsiktiga 
förutsättningarna i skärgårdstrafiken ser SFV som särskilt avgörande för möjligheter att 
bo och verka på landsbygden och i skärgården. 

SFV tror på kollektivtrafiken på vatten och har framhållit det i samråd för ny regionplan. 
Enligt samrådsredogörelsen var det flera aktörer andra i länet som framhöll att kollektiv
trafiken på vatten bör utvecklas. Det är därför glädjande att landstinget vill prioritera 
utvecklad båttrafik på de inre vattenvägarna samt ett hela-resan-tänk med bättre 
möjlighet att kombinera olika transportslag. SFV har i sin förnyelse av Riddarholmen 
utvecklat kajplatser för fartygstrafik i närheten av Gamla stans tunnelbanestation. 

SFV menar att fungerande skärgårdstrafik är avgörande för både de permanentboende 
och för besöksnäringen i skärgården. För att klara en trafik med hög kvalitet krävs inte 
bara goda hamnar och replipunkter på fastlandet utan också infrastruktur ute i 
skärgården. Huvudmannaskap och finansiering för skärgårdshamnar behöver 
uppmärksammas. SFV ser därför positivt på prioritering av långsiktiga förutsättningar i 
skärgårdstrafiken samt modernisering och integrering med övriga kollektivtrafiksystemet. 

2. Stärk det lokala näringslivet 
Att slå vakt om värdefull jordbruksmark för lantbrukets behov, samt att utveckla nya 
produkter och erbjudanden för en förlängd besökssäsong är de insatser som SFV vill 
lyfta fram för verksamheterna på landsbygden och i skärgården. 

I Stockholmsregionen med ett högt befolkningstryck är efterfrågan på byggbar mark 
för bland annat bostäder stor. Även för delar av SFV:s mark kan ett ianspråktagande 
för bebyggelse komma att bli aktuellt. För SFV är det emellertid angeläget att 
kvarvarande jordbruks- och skogsfastigheter fortsätter att vara brukningsbara 
enheter som är ekonomiskt bärkraftiga. För avyttring av jordbruksmark för 
bebyggelseändamål ska också en prövning göras ur hållbarhetssynpunkt. 

3. Utveckla lokalsamhällen 
Insatser för att bredda bostadsmarknaden samt för att skapa fler typer av boenden på kärnöar 
ser SFV som viktiga för möjligheterna att bo och verka på landsbygden och i skärgården. 

SFV har noterat med tillfredställelse att Öja / Landsort nu betraktas som kärnö i region-
planeförslaget och ska ha bastrafik. SFV är berett att samarbeta med kommunen kring en 
förnyad detaljplan för bebyggelsen. 
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SFV handlägger friköpsärenden av arrendetomter på statlig mark. På några håll i landet 
vill kommun och/eller länsstyrelse att friköp av befintliga arrendetomter ska föregås av 
detaljplaneläggning för att reglera fastighetsbildning och bebyggelseutveckling. 
Detaljplaneläggning förutsätter emellertid resurser och SFV:s erfarenhet är att när 
kommuner tvingas prioritera planärenden så bedöms nybyggnadsprojekt vara mer 
angelägna än reglering i befintlig bebyggelse. SFV menar därför att om inte fastighets
bildningen i sig förutsätter detaljplan och/eller några förändringar av bebyggelsen är 
planerade borde det vara möjligt att avstå från att göra detaljplan enkom för friköp. 

Dagens bebyggelse och dess utveckling följer det sena 1900-talets infrastruktur, ägo-
och kommungränser. En större aktiv samverkan över kommungränser skulle kunna 
bidra till att områden vid dessa kan nyttjas bättre och att barriärer överbryggas. 

4. Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden 
Prioriteringar för att undvika bebyggelse på jordbruksmark, för att värna samman
hängande natur- och rekreationsområden, för att utveckla rekreation och turism med 
fokus på en säsongsförlängning, samt utredning av målpunkter för besöksnäringen för 
att minska belastningen i känsliga områden ser SFV som angelägna. SFV vill därutöver 
framhålla att bevarandet av kultur- och naturmiljöer måste prioriteras med insatser för att 
behålla kulturmiljöernas värden vid exploatering i deras närområden. 

Kulturarv och kulturmiljö 
I förslaget till regionplan har kulturmiljön ett eget avsnitt med regionala förhållningssätt 
som SFV tillstyrkt. I regionplanen varnas emellertid för att i en region med snabb 
utbyggnadstakt löper kulturmiljöerna och dess värden risk att försvinna eller försämras. 
Regionplanen tar upp kommunernas kunskapsunderlag och vikten av att ta fram nya 
kulturmiljöprogram samt att översiktsplanerna bör förhålla sig till kulturmiljön. Här är 
SFV:s erfarenhet att för att kulturmiljöprogram ska kunna vara vägledande i planarbete 
och vid andra förändringar krävs att programmen är tydliga med att beskriva inte bara 
miljöerna som sådana utan även de värden som finns i respektive kulturmiljö. 

SFV har också erfarenhet av infrastrukturbyggen vid känsliga kulturmiljöer som riskerar 
att skadas under byggtiden. Många av dessa projekt berör statliga byggnadsminnen och 
delar av riksintressen för kulturmiljö som förvaltas av SFV. SFV avdelar mycket resurser 
på att samarbeta med huvudmännen för respektive infrastrukturbygge. 

Naturmiljöer och grönområden 
En allt större befolkning i regionen ökar trycket på parker och rekreationsområden. 
Ett ökat antal besökare, som inte har tillgång till andra parker, i kulturmiljöer ställer 
krav och önskemål som dessa miljöer inte kan leva upp till med sitt överordnade 
bevarandekrav och tillhörande skyddsregler. SFV har haft anledning att påpeka att 
slottsparker inte kan fungera som ersättning för stadsdelsparker utan måste ses som 
de gröna kulturmiljöer de är. 

SFV förvaltar både rena naturmiljöer och gröna kulturmiljöer och ser att en tyst miljö 
är viktig kvalitet och del i upplevelsen. Vid granskning av förslaget till regionplan 
tillstyrkte SFV de centrala ställningstagandena för naturmiljöer och grönområden 
men önskade ett tillägg för planering för tysta miljöer. 

Att ordna bullerskydd vid kulturmiljöer är en grannlaga men inte omöjlig uppgift. SFV 
ser fram mot samarbete med berörda kommuner, väghållare och myndigheter. 
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Besöksmål 
På många av SFV:s besöksmål finns både höga kultur- och naturvärden. 

SFV menar att de kulturhistoriska och naturnära besöksmålen kan nyttjas bättre. 
Med en sådan ingångsvinkel blir det viktigt att i Landsbygds- och skärgårdsstrategin 
inte bara beskriva hur man ska bo och verka utan även hur besökaren ska kunna 
uppleva landsbygden och skärgården. En möjlighet är att paketera landsbygdens och 
skärgårdens småskalighet, dvs det som kan locka besökaren. 

SFV har ett stort antal besöksmål både på landsbygden och i skärgården i 
Stockholmsregionen. Dessa är beroende av goda kommunikationer inte bara på 
normala arbetspendlingstider, utan även på kvällar, helger och i semestertider. Ska 
säsongsförlängningsambitionerna bära frukt måste kommunikationen fungera. 

En annan viktig aspekt för att kunna driva ett välfungerande besöksmål är tillstånds
processerna. De kan vara långa och utmanande, dessa hinder måste undanröjas. 

Vidare är kompetensbehovet inom affärsutveckling i besöksnäringen stort och skulle 
kunna vara ett område för regional samverkan. Ett samverkansforum för de olika 
aktörerna i regionen och i olika närområden kan vara en värdefull arena för 
gemensamma frågor som tex kompetensbehov. 

Vad gäller besöksnäringen ser SFV gärna tydliga prioriterade mål och genomförande 
med arbetsverktyg och processer. 

I detta ärende har tillförordnad utvecklingsdirektör Daniel Biazzi beslutat. 
Utredningsarkitekt Lotta Lehmann har varit föredragande. I handläggningen har 
också marknadsförare Angela Hellryd Dahlen, besöksmålsgruppen, deltagit. 

Beslut 

Daniel Biazzi Lotta Lehmann 
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