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Riksintressen i Stockholm län

 I Stockholm finns 120 områden av riksintresse 
för kulturmiljövården

 De täcker mellan 12 och 17 % av länets yta. I 
vissa kommuner är mycket stora ytor utpekade.



Projektets utgångspunkter

Projektet utgår från bedömningen riksintressesystemet 
är en viktig planeringsförutsättning som rätt använt 
bidrar till helhetssyn på landskap och hushållning.
Systemet kan endast fungera om det finns en god 
kunskap om de utpekade områdena hos berörda 
myndigheter, och om kunskapsunderlag och 
beslutstexter hålls aktuella som underlag för 
översiktsplanering mm.
En större översyn behövs idag av såväl urval som 
beslutstexter och avgränsningar.
En sådan översyn måste ske i dialog med länets 
kommuner och andra parter



Syfte

 Förbättra förutsättningarna för hanteringen av 
riksintressen för kulturmiljövården såväl hos 
kommunerna som på Länsstyrelsen.

 Aktualiserade underlag – fysiska förändringar 
och förändrat synsätt.

 Kommunicera – i första hand med länets 
kommuner.

.



Projektmål

 Nya kunskapsunderlag för samtliga 
riksintressen för kulturmiljövården i länet.

 Utpekade riksintressen ska vara 
aktualiserade avseende urval, avgränsningar 
och värdetexter, med förnyade beslut från 
Riksantikvarieämbetet där så krävs.

 Aktualiseringen ska ske i dialog med länets 
kommuner, och deras synpunkter på 
förvaltningsförutsättningar och 
utvecklingsbehov ska i möjligaste mån vägas 
in i aktualiseringen och i de förslag på 
eventuella förändringar som Länsstyrelsen 
lämnar till Riksantikvarieämbetet.



Målgrupper

 Länets kommuner – tjänstemän och politiker

 Länsstyrelsen

 Konsulter

 Intresseorganisationer

 Allmänhet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Underlätta handläggning hos kommuner och LänsstyrelsenEn gemensam kunskapsbasI andra hand för allmänhet - inte en praktbok - publiceras 



Samband med andra projekt och 
verksamheter
 Kommunernas översiktsplanering. 

Länsstyrelsens arbete med kommunala 
planeringsunderlag och ansvar för att lämna 
samlade redogörelser till kommunerna som 
underlag för översiktsplaneringen.

 Arbete med nya RUFS.
 Riksintresseutredningen. 
 Regeringsuppdrag till Boverket och 

Länsstyrelsen ett uppdrag att se över 
riksintressena i relation till 
bostadsbyggnasfrågan (2015-2016).

 Riksantikvarieämbetets arbete med riksintressen 
för kulturmiljövården. Handbok 2014.

 Pågående riksintresseöversyner i övriga län.



Genomförande
Sex teman
Tre etapper
Sex år



Temaindelning - syfte

 Att bryta ner arbetet i hanterbara delar

 Att sätta in områdena i en övergripande 
kulturhistorisk kontext

 Att skapa möjligheter till jämförelser mellan 
områden inom länet, och att därigenom 
underlätta diskussioner om värdering och 
urval.



Teman

 Skärgårdsmiljöer samt Farleds- och 
kommunikationsmiljöer (28 st)

 Landsbygd, förhistoria fram till och med 
stormaktstid samt Herrgårds- och 
slottsmiljöer (60 st)

 Städer, tätorter, förorter och villasamhällen 
samt Industrimiljöer (32 st, 11 st. i 
Stockholm) 



Skärgårdsmiljöer 

Haninge
Huvudskär
Kymmendö

Lidingö
Grönstakolonin

Norrtälje
Arholma
Backbyn, Singö
Barnens Ö 
Svartlöga –Rödlöga
Ängsö natianalpark
Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser (även 
Värmdö)

Värmdö
Bullerön – Långviksskär 
Djurhamn – Djurö 
Grinda
Harö
Husarö – Ingmarsö- Svartsö –Gällnö – Hjälmö
(även Österåker)
Möja- Bockö – Lökaön
Sandhamn 
Ytterskärgårdens jakt och fiskeplatser (även 
Norrtälje)
Uppeby – Nore
Överby-Aborrkroken

Österåker
Husarö – Ingmarsö – Svartsö –Gällna – Hjälmö
(även Värmdö)



Etablering, upphandling

Inventering

Kulturhistorisk värdering

Sammanvägda förslag

Kommundialoger

Remiss Riksantikvarieämbetet

Rapportering, överlämning
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Start 
2015

Start 
2016

Start 
2018

År 2 – 3, kvartal 4 - 1

År 3, kvartal 2 - 3

År 3, kvartal 3 - 4

År 1, kvartal 1 - 2

År 1, kvartal 3 - 4

År 2, kvartal 1 - 2

År 2, kvartal 3 - 4

Genomförandeplan

Mål 
2020

Mål 
2020

Mål
2017

Aktivitet 
per tema



För varje tema
 Sammanfattande temaöversikt som beskriver 

respektive tema och dess betydelse för 
Stockholms län.

 Redovisa och förklarar för temat grundläggande 
företeelser och begrepp.

För varje område
 Aktuella fördjupade riksintressebeskrivningar. 
 En sårbarhet- och tålighetsanalys av 

riksintressets värden.
 En analys av områdets kulturvärden för att 

konstatera behov av eventuella förändringar. 
 I de fall det krävs formulera förslag till nya 

värdetexter samt ev. förslag på ändrade gränser



Värdetext - förslag på ny text

Motivering:  
Kust- och skärgårdsmiljö som visar betydelsen av den 
säsongsvisa jakten och fisket i ytterskärgården för 
skärgårdsbefolkningens försörjning från medeltiden till in på 
1900-talet, ett regionalt särdrag för Stockholms och mellersta 
Östersjöns skärgårdar. Kommunikationsmiljö med Svenska 
Högarnas fyrplats från 1874. Stockholms skärgårds utpost mot 
öster.

Uttryck för riksintresset:  
Rikliga lämningar från säsongsfiskets och -jaktens tid, bl.a. Stora 
Nassa som haft permanent bebyggelse från 1700-talet till in på 
1900-talet och säsongsfiskelägena vid Björkskär-Bodskäret och 
Horssten. Utspridda bodar för jakt och fiske från 1900-talet och i 
viss utsträckning 1800-talet. 
Andra lämningar som tomtningar, ristningar och labyrinter. 
Öarnas och skärens vindpinade karaktär och fria sikt (miljön 
berör även Norrtälje kommun). Heidenstamfyren från 1874, rester 
av kapell, bostäder för fyrpersonal, hamnanläggningar med bodar 
och bryggor på Storön. Kyrkogård med klockstapel. 



Kunskapsunderlag



Kommundialog

 Informera om projektet

 Diskutera de underlag som tagits fram av 
konsulter 
- stämmer beskrivningen av 
riksintresseområdena
- stämmer analyserna av områdenas känslighet 
och tålighet
- är det något som saknas.

 Få information om planeringsförutsättningar 
kopplade till riksintresseområden i kommunen 
inklusive förutsättningar för bostadsbyggande.



Erfarenheter hittills



Spridda företeelser svåra att fånga 

Nya aspekter har kommit fram som inte 
lyfts i tidigare värdetexter



Vissa områden har förändrats radikalt t ex 
avseende tillkommande bebyggelse eller 

igenväxning och förfall



Värdetexternas uppbyggnad och innehåll – företeelser 
och objekt som nämns i uttryckstexten finns inte alltid 

med i motivtexten



Avgränsningarna kan i 
vissa fall ifrågasättas

”Spretiga” områden



Tack!
Eva Dahlström Rittsél

Tfn 010-223 12 81

eva.dahlstrom.rittsel@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm
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