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1

BAKGRUND

Stockholms stadsbyggnadskontor arbetar med att ta fram detaljplan för fastigheten
Skeppsholmsviken 9 m.fl. på Djurgården.
Söder om Skeppsholmsviken 9, på fastigheten Skeppsholmsviken 6, pågår planarbete som
bland annat omfattar en allmänt tillgänglig strandpromenad längs vattnet.
Det generella strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen, såväl ut i
vattenområdet som upp på land. Planen avser att ersätta äldre detaljplaner, vilket innebär
att strandskydd införs inom planområdet1. Även i icke planlagda delar i vattnet bedömer
Länsstyrelsen att strandskydd återinträder2.
I samband med att en kommun beslutar om att anta en detaljplan kan strandskyddet
under vissa förutsättningar upphävas inom delar av planområdet3. Detta kommer att vara
aktuellt för detaljplanen för Skeppsholmsviken 9.
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Området ingår i nationalstadsparken och inom det område som är utpekat som
riksintresse för kulturmiljö (Stockholms innerstad och Djurgården) enligt 3 kap 6 §
miljöbalken.4.

Figur 1 Västra Djurgården. Planområdet för Skeppsholmsviken 9 är markerat med rött.

10a§. Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2019-02-05, 402-49525-2018
3
4 kap. 17 § Plan och bygglagen
4 Riksantikvarieämbetet. Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms län (AB län)
enligt 3 kap 6§ miljöbalken
1
2
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2

PLANFÖRSLAGET

2.1

SKEPPSHOLMSVIKEN 9

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en anläggning för restaurang och konferens på den
plats där Aquaria vattenmuseum tidigare låg. Tiden för användningen är högst 10 år från
det att planen vunnit laga kraft. Efter att denna tid har löpt ut ska marken användas för
besöksändamål såsom museum och /eller konsthall. Komplement till besöksanläggningen
såsom mindre butiker och restauranger medges. Planen syftar också till att skapa en ny
allmänt tillgänglig brygga i vattnet som leder till ett nytt publikt område vid vattnet, väster
om byggnaderna.
Detaljplanen innebär att en uttjänt byggnad ersätts med en ny samt att spårvagnshallarna
får fortsätta sin verksamhet. Den föreslagna bryggan längs med norra och västra
planområdet kan senare anslutas till planerad brygga inom Skeppsholmsviken 6.
I planförslaget anges även en parkyta vid vattnet. Ytan planläggs som kvartersmark men
avsikten är att i avtal med verksamhetsutövaren reglera att den ska vara öppen för
allmänheten.
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Planförslaget innebär en marginell förändring jämfört med hur marken är ianspråktagen
idag.

Figur 2. Illustration av planområdet för Skeppsholmsviken 9.
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2.2

PLANERAT UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

Upphävande av strandskyddet planeras för hela planområdet med undantag för den
nordöstra delen som kommer att ingå i den anslutande parken. Se Figur 3.
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Figur 3. Utdrag ur detaljplanekartan för Skeppsholmsviken 9. Förändringar i strandskyddet.

3

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UPPHÄVA
STRANDSKYDDET

Under vissa förutsättningar kan en kommun upphäva strandskyddet inom delar av ett
detaljplaneområde5. För att kunna göra det krävs:

5

6

-

Att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger
tyngre än strandskyddsintresset.

-

Att det finns så kallade särskilda skäl som kan motivera ett upphävande. I
miljöbalken6 preciseras vilka de särskilda skälen är som kan motivera ett
upphävande.

-

Att en fri passage säkerställs längs med vattnet.

4 kap. 17 § Plan och bygglagen
7 kap. §18 c
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3.1

INTRESSEAVVÄGNINGEN

Strandskyddsbestämmelserna syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Ett upphävande får inte strida mot
dessa två syften.
3.1.1 ALLEMANSRÄTTSLIG TILLGÅNG TILL STRANDOMRÅDEN
Inom Skeppsholmsviken 9, det område som ingår i planförslaget för spårvagnshallarna,
ligger idag spårvagnshallar. Tidigare fanns också ett museum (Aquaria) på platsen.
Stranden är i denna del inte allmänt tillgänglig. Enligt planförslaget kommer Aquariabyggnaden att rivas och ersättas med en ny byggnad för konferensändamål.
Spårvagnshallarna kommer att byggas ut något. Vid vattnet anläggs en parkyta som
kommer att vara tillgänglig för allmänheten via bryggan norr om området. Planförslaget
innebär att den yta som är allmänt tillgänglig vid Aquaria ökar något jämfört med idag
(Figur 2).
3.1.2 DJUR- OCH VÄXTLIVET
Sammantaget uppvisar det strandskyddade området, både på vatten och på land, nästan
inga naturvärden eller spår av naturlighet eller ursprunglighet. Områdets ekologiska
funktion för organismer i vatten och på land bedöms som liten. För de arter som trots allt
har etablerat sig i Stockholms innerstad kan strandzonen ha visst värde i sitt nuvarande
skick. Dessa arter beaktas dock normalt inte vid naturvärdesbedömningar.
För att bedöma vilka konsekvenser ett upphävande av strandskyddet kan innebära för
djur- och växtlivet har en utredning avseende de akvatiska naturvärdena vid
Skeppsholmsviken genomförts. Inventeringen utfördes under sommaren 20177och
omfattade vattenområdet från Alkärret till Allmänna gränd. I utredningen beskrivs
påverkan av de planerade åtgärderna såväl vid arbetsskedet som vid den kommande
driften.
Under anläggningsarbetena av strandpromenaden finns risk för lokala störningar i form av
grumling, buller och eliminering av vissa livsmiljöer. Vidtas skyddsåtgärder bedöms
grumlingen kunna begränsas till själva arbetsområdet.
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Vid en eventuell spontning och andra typer av anläggningsarbeten kan buller uppstå. Då
området redan idag är utsatt för buller i form av frekvent båttrafik och verksamheter på
land gör Tyréns bedömningen att det inte finns arter som är bullerkänsliga och som inte
kan finna andra livsmiljöer i närområdet. Effekterna av buller bedöms därför som små och
övergående.
Den planerade bryggan medför en ökad beskuggning av vattenområdet vilket kan leda till
något försämrade förutsättningar för bottenvegetationen. Då bryggan placeras norr om
befintlig byggnad, som redan ger en betydande skuggning av vattenområdet, så är
förändringen dock relativt liten.
Under förutsättning att bottensubstrat och djupförhållandena i området inte påverkas av
anläggningsarbetena bör det finnas förutsättningar för att de idag förekommande arterna
återkoloniserar området inom loppet av ett par säsonger.
I driftskedet ökar sannolikt den mänskliga aktiviteten i området och därmed bullret vilket
kan leda till ett marginellt minskat värde som födosöksområde för fisk.
Sammantaget bedöms anläggningens varaktiga effekter på de akvatiska naturvärdena bli
ytterst begränsade.

7

Tyréns, Bedömning av akvatiska naturvärden vid Skeppsholmsviken.
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3.2

SÄRSKILDA SKÄL

I §18c, 7 kap. miljöbalken anges vilka skäl som kan motivera ett upphävande av
strandskyddet inom ett detaljplaneområde.
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen
avser
1.

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,

2.

genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3.

behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4.

behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,

5.

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller

6.

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

För planförslaget är punkterna 1 och 4 relevanta.
3.2.1 SKEPPSHOLMSVIKEN 9
Upphävande av strandskydd i detaljplanen för kvartersmark motiveras i enlighet
med punkt 1i § 18 c 7 kap. miljöbalken, området har redan tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Det område som ingår i planförslaget för Skeppsholmsviken 9 m.fl. (spårvagnshall och
konferens) är idag ianspråktaget genom bebyggelse. De befintliga spårvagnshallarna och
muséet gör att området idag saknar betydelse för strandskyddets syften.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-05-15, Dnr 2017-09424

Planförslaget innebär även att vattenområdet direkt norr om kvartersmarken tas ianspråk
för en brygganläggning, denna kommer vara tillgänglig för allmänheten. Det särskilda
skäl som motiverar ett ianspråktagande av vattenområdet är i enlighet med punkt 4 i §18
c, 7 kapitlet miljöbalken att området ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen kan inte genomföras utanför området”.

Uppdrag: 285448, Miljöutredningar Detaljplan Skeppsholmsviken 9
Beställare: Tillsammans Studio AB
8(11)

2019-03-14

Figur 4 .Ortofoto som visar att området idag är ianspråktaget av de befintliga byggnaderna. Källa:
Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för Skeppsholmsviken 9.
Planens intressen bedöms väga tyngre än strandskyddets syfte, se motiv i avsnitt 4.
Planförslaget uppfyller de särskilda skäl som är relevanta för att upphäva strandskyddet.
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3.3

FRI PASSAGE

Ett beslut om att upphäva strandskyddet ska inte omfatta det område som behövs för att
säkerställa en fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna8. Detta krav gäller
dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Planförslaget för Skeppsholmsviken 9 omfattar en ny brygga längs med västra strandlinjen
och vidare norr om dagens Aquaria (se Figur 2. Illustration av planområdet för
Skeppsholmsviken 9.). Bryggan kommer att säkerställa en fri passage för allmänheten
längs med stranden. Vattenområdet blir med den planerade bryggan mer tillgängligt än
vad det är idag.

4

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Att upphäva strandskyddet i detaljplaneförslaget för Skeppsholmsviken 9 bedöms inte
vara i strid med strandskyddets syften. Den akvatiska utredning som har gjorts visar inte
på några bestående negativa effekter för djur- och växtlivet.

8

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken.
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För planförslaget finns särskilda skäl som överensstämmer med planens syfte och som
motiverar ett upphävande. Planförslaget omfattar en fri passage för allmänheten längs
med strandlinjen.
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Syftet med planen för Skeppsholmsviken 9 bedöms väga tyngre än strandskyddets syften
eftersom:
•

Detaljplanen innebär en marginell förändring av den ianspråktagna ytan jämfört
med idag.

•

Detaljplanen innebär en förbättring av allmänhetens tillgänglighet till stranden
genom en ny brygga.

•

Detaljplanens syfte är att verksamheten i spårvagnsdepån ska kunna fortsätta
som idag
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Länsstyrelsen i Stockholms län, framtidens Nationalstadspark, handlingsprogram.
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