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Solna stad, värdebeskrivningar samt källförteckning 

Brunnsviken, värdebeskrivning  

 

De aktuella strandområdena ingår i ett större område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB), Solna. Haga - Ulriksdals 

kungliga slottsmiljöer med lustslott och stora parkanläggningar med nära 

vattenkontakt speglar i sin utveckling framför allt stormaktstiden, den 

gustavianska epoken och 1800-talets första hälft. Strandområdena ligger även 

inom nationalstadsparken Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården, som 

omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 7 §§ MB. Nationalstadsparken har 

mycket stora natur-, kultur- och friluftsvärden. Parken kan lätt nås med kollektiv-

trafik och har många besökare. Runt Brunnsviken finns bland annat ett 

sammanhängande motionsspår.  

 

En stor del av den aktuella strandzonen vid Tivoliområdet ligger inom en 

värdekärna i den i regionplanen utpekade Järvakilen. De gröna kilarna utgör en 

sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 

kulturmiljövärden. Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för nationalstads-

parken är större delen av området mark med hög ekologisk känslighet, och det är 

ett grönområde viktigt för rekreation och biologisk mångfald. Här finns ett 

gammalt ädellövsbestånd med flertalet skyddsvärda träd. Tivoliområdet utgör en 

svag spridningslänk mellan näraliggande kärnområden. Det är ett välbesökt 

friluftsmål med möjlighet till bland annat bad.  

 

Även Hagaparken ligger inom en värdekärna i den regionala Järvakilen. Parken 

har stor betydelse för friluftslivet och kulturmiljövården och en del av dess 

mycket höga värde beror på att man inom ett begränsat område kan finna flera 

intressanta geologiska objekt. Området domineras av intensivt skötta marker med 

stora öppna gräsytor. Här finns blandskog med stort inslag av gammal och grov 

tall i åspartierna. I området finns även granskog, lövskog och ädellövslundar, och 

de skyddsvärda träden är många. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts. Enligt 

kommunens fördjupade översiktsplan för nationalstadsparken utgörs i stort sett 

hela den aktuella strandzonen av ett större markområde med hög ekologisk 

känslighet, och det är ett grönområde viktigt för rekreation och biologisk mång-

fald. Kultur- och naturmiljön är av högsta kvalitet. I princip hela strandområdet 

omfattas av ett statligt byggnadsminne. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd vid Brunnsviken (jämför de sju punkterna under 

rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 5, 6, 7. 
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Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen. 2008.  

 

Naturkatalog för Stockholms län. Remissversion 1996-02-15. 

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Stockholms läns 

landstings regionplanekontor. R 2010:5. 

 

Översiktsplan för dagens och framtidens Solna 2006-2025.  
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läns landstings Tillväxt, miljö och regionplanering, Sveriges lantbruksuniversitet. 
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Sändlista  

 

Solna stad, 171 86 Solna 

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se  

Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna 

Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle  

Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm  

KSL (Kommunförbundet Stockholms län), Box 38145, 100 64 Stockholm 

Stockholms läns landsting, TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering),  

Box 22550, 104 22 Stockholm 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Mälardalen, Box 23, 745 21 Enköping  

Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten  

Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,  

113 41 Stockholm  

Stockholms läns Hembygdsförbund, Box 6219, 102 34 Stockholm 

Saltsjön - Mälarens båtförbund, Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm  

Sportfiskarna, Region Stockholm, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma  
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Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 18 november 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Solna stad. Det fullständiga beslutet med bilagor finns 

tillgängligt hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm.  

 

Beslutet med bilagor finns även på Länsstyrelsens webbplats: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx, 

på sidan för kungörelser – beslut. 

 

I handlingarna finns information om hur man överklagar beslutet. 

 

En sammanfattning av alla yttranden och Länsstyrelsens eventuella kommentarer 

till dessa finns samlade i en särskild promemoria som hör till ärendet. 

Promemorian samt yttrandena i sin helhet finns i detta ärendes akt. 

 

 

Sändlista 

Stockholms Handelskammare: diariet@chamber.se och anna.wersall@chamber.se  

Boverket: registraturen@boverket.se 

Sveriges Jordägareförbund: gs@jordagarna.se och kansli@jordagarna.se 

Medborgarrättsrörelsen: bengt.holmgren@gmail.com och info@mrr.se 

Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se 

Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net  
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