Stockholms läns landsting
INTERPELLATION
2012-09-13

Interpellation av Staffan Holmberg (S) till Gustav
Andersson (C) om markförsäljning i Stockholms skärgård
För närvarande så pågår försäljningen av Fortifikationsverkets egendomar i
Stockholms skärgård. För staten handlar det om stora försäljningsintäkter de
kommande åren. Men för medborgarna i Stockholms län så handlar det om ett
tjugotal markområden i skärgården, där många är av omistliga värden sett ur natur
och kulturskyddssynpunkt, som nu riskerar att stängas för besökare och allmänhet.
Under sommaren har frågan om avstyckningar och försäljningar på Huvudskär med
sitt unika kultur- och naturmiljö varit aktuell. På fortifikationsverkets avyttringslista
finns även mark på Fejan, Granö, Muskö och Ljusterö med flera.
Vi Socialdemokratern menar att Stockholm skärgård ska vara öppen och tillgänglig
för alla invånare. Det går inte att bortse ifrån att privatisering i många fall innebär
inhägnader, avgränsningar och annat som försvårar tillgängligheten till skärgårdens
unika miljöer.
Stockholms läns landsting kan agera för att det regionala intresset och
medborgarintresset av en öppen och tillgänglig skärgård tryggas. Men när
försäljningen av dessa delar sker till marknadspris innebär det, med tanke på den
starka efterfrågan som finns på fastigheter och mark i skärgårdsmiljö, att endast en
ytterst begränsad andel av medborgarna kan ha någon som helst möjlighet att få
tillgång till dessa oskattbara värden.
Frågan om vad man ska göra med den statliga skärgårdsmarken är inte ny. Redan
sommaren 2006 oroades den dåvarande socialdemokratiska regeringen av de krafter
som agerade för en försäljning till marknadspris. Den dåvarande regeringen ansåg att
samhällsintresset borde vägda tyngst när det gällde före detta försvarsmark som inte
längre behövdes i det syftet. Antingen skulle man undersöka möjligheterna att
överföra sådan mark till kommunerna för att hjälpa till med regionens
bostadsförsörjning eller så skulle man skydda naturvärden och se till att de skulle vara
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fortsatt tillgängliga för hela folket. Efter sommaren 2006 blev Fredrik Reinfeldt
statsminister. Då ersattes den tidigare viljan att värna allmänintresset med tystnad.
Frågan är vad den ansvariga majoriteten i landstinget gör för att påverka regeringen i
denna fråga. Ansvarigt landstingsråd Gustav Andersson (C) har uttalat sig ett flertal
gånger i media och kritiserat Fortifikationsverkets planer. Han har också tillbakavisat
uppgifter som har förekommit att Fortifikationsverket erbjudit Stockholm läns
landsting att köpa mark på Huvudskär. Det råder en oklarhet i vad som hänt och
händer i turerna kring Huvudskär.

Med anledning av detta önskar jag fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Vad gör du för att tillvara invånarna i Stockholms läns intresse i den
nuvarande försäljningen?
2. Vilka kontakter har Stockholms läns landsting med Fortifikationsverket?
3. Vilka kontakter har du eller den styrande majoriteten i landstinget tagit med
regeringen?
4. Hur ser du på möjligheten att använda de medel som finns fonderade i
Skärgårdsstiftelsen i syfte att köpa mark?
5. Anser du att allemansrätten ger ett lika gott skydd för det allmänna
friluftslivet som allmän förvaltad mark?

Stockholm den 13 september 2012

Staffan Holmberg (s)

