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Remissvar på Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Europas mest attraktiva storstadsregion. 

 

Inledning  

Möjaskärgårdens Företagarförening använder sig av möjligheten att lämna synpunkter på liggande 
förslag utifrån föreningens ändamål som bland annat är att främja företagsamheten i 
Möjaskärgården, att slå vakt om ekonomisk frihet, enskild äganderätt och rättssäkerhet och att 
bevaka medlemmarnas allmänna intressen gentemot stat, landsting, kommun och andra 
intressenter. 

RUFS 2050 ska vara en strategisk plan med långsiktighet och ska stärka regionens potential vad gäller 
tillväxt, strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Dock kan vi se i dokumentet att de flesta 
satsningar ej görs i ostsektorn och därmed ej heller i skärgården vilket är problematiskt. 

Skärgården med sina drygt 30 000 öar, kobbar och skär är unik med sina natur- och 
rekreationsområden samt med sitt känsliga och världsunika hav. Här bor idag drygt 3000 personer 
och för att skärgården ska leva måste tillgång på service säkras såsom kollektivtrafik, arbetsplatser 
och offentlig service. Den bofasta befolkningen är en nödvändighet för en fortsatt utveckling av 
skärgården som besöksmål. För en fortsatt utveckling anser företagarföreningen dock att öar utan 
fast förbindelse genom väg, bro eller tunnel och med hänvisning till restid till kommuncentra bör 
klassas som glesbygd framöver. 

 För skärgården talas om ny bebyggelse för permanentboende i anknytning till redan bebyggda 
områden samtidigt som man talar om att begränsa bebyggelsen med hänvisning till vattentillgång. 
Företagarföreningen vill framhålla att med dagens och morgondagens teknik råder inga egentliga 
problem kring vattentillgången. 

Frågorna kring bebyggelse behöver också synkroniseras med förslaget till Landsbygds- och 
skärgårdsstrategin där man också talar om att inte tillåta fritidsbebyggelse vilket företagarföreningen 
anser felaktigt. Många är i dag och kommer att så  vara i framtiden deltidsboende varför även 
fritidshus måste tillåtas byggas. 

Företagarföreningen gläds åt att man lyfter kärnöar och i det sambandet även en basturlista till och 
från fastlandet som ska gälla varje dag året runt. I detta sammanhang vill vi påtala att på karta 10 och 
24 står Stora Möja som ska ändras till enbart Möja. På plankartan pekas Gällnö ut som kärnö men har 
inte den statusen i Värmdö kommuns skärgård. 

Vad gäller replipunkter så ser vi positivt på förslaget som beskrivs med att reservera utrymme för 
vänd- och lastningsplats, parkering, bryggor samt terminal för gods och passagerare.  

Företagarföreningen välkomnar många av förslagen och satsningarna i RUFS 2050 vad gäller 
skärgården och även förslaget för Landsbygds- och skärgårdsstrategi men är dock mycket kritiska till 
att dessa två dokument inte sambehandlas och antas tillsammans utan behandlas var och ett för sig. 

 

Företagarföreningen vill betona vikten av att alla aktörer är medvetna om att skärgården med alla 
dess öar från norr till söder inte ser likadana ut, har samma förutsättningar och möjligheter och 
önskar lika utveckling. 



 

Företagarföreningens slutsatser  

Kollektivtrafik bör ha en turlista som gäller året runt, samma vardag/helgdag  = Basturlista  

Bredband/fiber måste göras tillgängligt i hela skärgården 

Minskad byråkrati och förenklade regelverk för företagare 

Glesbygdsstöd  

Bättre transporter av gods 

Utbildning/kompetenshöjning 

Lätta/mildra i strandsskyddslagen och dess tillämpningsregler 

Medge förtätning i byar och samhällen av både permanent och fritidsbebyggelse. 

Acceptera och inför ny teknik inom VA-området 

Lätta/mildra inom riksintresset 

Förbättrad tillgänglighet. Vi kan konstatera att tillgängligheten till arbetsplatser, service och 
kommunikationer är väsentligt sämre i skärgården än i övriga länet. Detta beskrivs på flera ställen i 
förslaget enbart med transport i bil, men samma faktum gäller med båt då havet utgör barriär till 
fastlandet. Kollektivtrafiken bör ha en turlista som gäller hela året om med samma tid varje dag för 
att underlätta resandet främst för den bofasta befolkningen. Vidare vad gäller kommunikation skrivs i 
förslaget att få invånare har tillgång till snabbt bredband. Detta stämmer inte i Möjaskärgården där 
är bredbandet väl utbyggt med en förening med ca 450 medlemmar/anslutna. 

Stärk det lokala näringslivet. Sedan 2008 har arbetstillfällena minskat med ca 10 % i skärgården. Det 
finns naturligtvis flera orsaker till detta bland annat avfolkning, åldersstrukturen och kompetensbrist. 
Åtgärder för att vända den negativa trenden bör vara tex utbildning, lättare bygglovsregler för 
verksamhetslokaler, bättre transporter, glesbygdsstöd samt minska byråkratin och förenkla 
regelverken för småföretagare. Distansarbetena är få i skärgården och borde kunna utökas om viljan 
finns. Förutsättningarna finns i och med det utbyggda bredbandet/fibern. Möjligheterna måste 
förändras så att de som vill och önskar kan bo och verka i skärgården.  

Utveckla levande lokalsamhällen. För att detta ska kunna göras måste strandskyddslagen ändras. 
Idag lägger denna lag en död hand över de flesta öar i skärgården med utebliven utveckling som följd. 
Viktigt att även fritidsboenden kan komma till stånd. Dagens teknik för både enskilda och samfällda 
lösningar för VA medger detta. Sötvattenstillgången kan inte heller anses utgöra skäl för 
begräsningar av byggande då tekniken medger avsaltning av det bräckta havsvattnet. Fritids- och 
deltidsboende i skärgården är betydelsefullt och bidrar till näringslivet genom sitt utnyttjande och 
köp av olika tjänster. 

Utveckla natur- kultur- och rekreationsområden.  Naturmiljön är skärgårdens viktigaste resurs och 
ett fantastiskt rekreationsområde verkligen värd att värna och erbjuda besökare och turister, vilket vi 
gärna gör i mellanskärgården. Men att bevara och värna får heller inte gå till överdrift så att det 
försvårar tillvaron för de som bor där eller de som planerar bosätta sig där. Då i princip hela 
kuststräckan är riksintresse så vill vi påstå att detta är ett hinder för många möjligheter till utveckling. 
Vi vill mena att där mark är ianspråktagen redan måste utveckling kunna fortgå medan man värnar 
övrig natur- och kulturmiljö.  



 

 

Möjaskärgårdens Företagarförening  

Möjaskärgårdens område består av Möja, Södermöja, Tornö, Norra och Södra Stavsudda, Korsö, 
Granholmen, Västra Delsholmen, Söderholm, Kasholmen, Träskö-Gåln och Ytterö med 
omkringliggande öar. I detta område bor ca 260 personer bofast, varav ca 220 på Möja. I området 
finns också ca 1000 hushåll med fritidsboende. Förbindelser och transporter i detta område sker med 
kollektivtrafik eller privat färdsätt med bil/båt. Privat kan man färdas på ca 120 minuter från Möja till 
centralorten Gustavsberg och med kollektivtrafik tar det ungefär 135 minuter. På samma restid 
kommer man ca 18 mil på land om man kör 90 km/h. På Möja finns en länsväg för lokala transporter. 

Godsleveranser till företag och privatpersoner sker med PostNord, Schenker, DHL och Bring. Olika 
regler gäller beroende på om beställaren är ett företag eller en privatperson. 

Näringar inom Möjaskärgården är skola och hemtjänst i kommunal regi, därutöver finns COOP,  
restauranter, byggbranschen är stor och har flest yrkesarbetande i området. Övrig näring är taxibåt 
och sjöfrakt, varvsverksamhet, gårdsarbete, måleri, elektriker, markentreprenör, 
brännvinsproduktion och kajakuthyrning. Företagarföreningen organiserar ca 60 företag med ca 90 
yrkesverksamma. 

Servicen inom Möjaskärgården består av dagligvaruhandel, drivmedelsstationer, sjukvård med 
läkarmottagning på Möja, övernattningsmöjligheter på STF vandrarhem, gästhem och Bed & 
Breakfast samt stugor. Krogar och restauranter finns på både Möja och Stavsudda. 

Flera öar och delar av vattnet i Möjaskärgården innefattas av naturreservat för att bibehålla 
områdets värdefulla växt- och djurliv i en särpräglad skärgårdsnatur och skärgårdslandskap samt för 
att säkra tillgången till allmänhetens friluftsliv. Stora delar av kusten längs Stockholms län då också 
öar kring Möja ingår i ett större riksintresseområde som skydd just för kusten. Inom Möjaskärgården 
finns också ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1 april till 31 juli. 

 

Möja den 31 oktober 2017 

 

 

Möjaskärgårdens Företagarförening 

Monica Pettersson Ordförande 
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