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Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 


– RUFS 2050 (101-29009-17) 


Naturvårdsverket har fått förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms-


regionen – RUFS 2050 på remiss. Regionplan för Stockholmsregionen regleras 


genom bland annat plan- och bygglagen kap. 7 samt lag om regionplanering för 


kommunerna i Stockholms län
1
. Vårt yttrande avgränsas till frågor som 


länsstyrelsen under utställning av en regionplan särskilt ska granska enligt plan- 


och bygglagen 3 kap. 16 §.  


Naturvårdsverkets ställningstagande  


En sammanhållen regional planering är värdefull för att skapa förutsättningar för 


en hållbar samhällsutveckling. När mark- och vattenanvändningen planeras på 


den regionala nivån, som i RUFS 2050, ökar möjligheterna att lokalisera 


bebyggelse inklusive verksamheter till de områden som är mest lämpade i ett 


långsiktigt perspektiv. Det är positivt att planen, jämfört med tidigare regionala 


utvecklingsplaner för Stockholmsregionen, är mer genomförandeinriktad med 


kvantifierade delmål och prioriterade åtgärder. För att planen ska fungera 


vägledande för efterföljande planläggning och regional samordning av mark- 


och vattenanvändningen behöver planen kompletteras avseende delmål för 


grönstruktur och transportinfrastruktur samt avseende förhållningssätt för 


teknisk försörjning. Planförslagets delmål avseende buller och luftkvalitet
2
 har 


för låg ambitionsnivå för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Planen 


innehåller också ett förhållningssätt som är otydligt med avseende på 


strandskyddets syfte, varför Naturvårdsverket föreslår en justering. 


 


 


 


                                                 
1
 SFS 1987:147 


2
 Delmål 3 för år 2030: ”Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och 


dålig luftkvalitet ska inte öka.” (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.) 
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Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande 


RUFS 2050 som beslutsunderlag i mellankommunala frågor 


Grönstruktur 


Förvaltning och utveckling av grönstrukturen är en central mellankommunal 


fråga i Stockholmsregionen där samordningsbehovet ökar i takt med 


befolkningsökningen och exploateringstrycket. Funktionell grönstruktur är en av 


grundpelarna i en resilient region och en förutsättning för en god livsmiljö för 


regionens befolkning. Trots detta saknas delmål rörande grönstruktur helt i 


planen och den regionala prioriteringen ”Öka bostadsbyggandet och skapa 


attraktiva livsmiljöer” missar att omnämna grönstrukturen som en förutsättning 


för attraktiva livsmiljöer. RUFS 2050 innehåller goda förhållningssätt rörande 


grönstruktur och grön infrastruktur, men avsaknaden av grönstrukturfrågorna i 


delmål och prioriteringar riskerar ändå bidra till att behovet av att säkerställa en 


fungerande grön infrastruktur inte får tillräckligt genomslag i planeringen. Mot 


bakgrund av detta behöver planen, för att vara vägledande för efterföljande 


planläggning och samordning, kompletteras med ett delmål för grön 


infrastruktur. Målet bör ta utgångspunkt i de kvalitéer som i regionen bedöms 


vara viktigast för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och resiliens. 


Transportinfrastruktur 


När det gäller klimatpåverkan är det problematiskt att planen inte är mer konkret 


rörande vilka åtgärder som krävs i den fysiska planeringen för att nå de 


föreslagna regionala målen. Hänvisning görs till Klimatfärdplan för 


Stockholmsregionen men också den är diffus och brister i konkretisering för att 


kunna ge tillräcklig vägledning för efterföljande planläggning (Naturvårdsverket 


lämnar separat yttrande över Klimatfärdplanen
3
). Till exempel skulle RUFS 


2050 behöva redovisa hur regionens utvecklingsplanering kan bidra till att det 


totala vägtrafikarbetet utvecklas inom ramen för nationella klimatmål och 


klimatmål som formulerats i RUFS 2050
4
. Omfördelning av befintlig 


väginfrastruktur från bil till mer hållbara trafikslag är vidare ett förhållningssätt 


som saknas i planen. Sådan omfördelning är en kostnadseffektiv åtgärd för att i 


närtid öka kapaciteten och minska restidskvoterna
5
 för cykel- och kollektivtrafik 


jämfört med bil. Planens delmål avseende trafikarbete med bil per capita 


behöver specificeras som ett absolut mål, det vill säga en nivå som inte höjs när 


befolkningen växer. 


 


  


                                                 
3
 Naturvårdsverket har tagit del av remiss TRN 2016-0082 Klimatfärdplan för 


Stockholmsregionen och lämnar separat yttrande över den till landstinget. 
4
 Enligt Trafikverkets scenarier och klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i 


Stockholmsregionen år 2030 med i storleksordningen 10 % jämfört med år 2010. 
5
 Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafik/cykel jämfört 


med bil. 
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RUFS 2050 brister i att inte närmare problematisera konflikten mellan Sveriges 


åtaganden på klimatområdet och planens inriktning att öka flygkapaciteten på 


Arlanda och främja flygplatsens roll som ledande flygplatsnav i Skandinavien. 


Planen saknar beskrivning av åtgärder för att kompensera för den ökade 


klimatpåverkan, till följd av mer tjänste- och privatflygresor. Planen behöver 


kompletteras med förhållningssätt som siktar mot att utveckla näringslivets 


tillgänglighet på alternativa sätt som inte innebär ökat, utan minskat flygresande, 


till exempel genom satsningar på utveckling av digitala kommunikationsformer. 


 


Tekniska försörjningssystem 


När det gäller tematiska områdena landsbygd respektive skärgården bör de 


beskrivna regionala förhållningsätten även omfatta en ändamålsenlig 


avfallshantering. 


 


Målbeskrivningar eller förhållningssätt saknar aspekten en giftfri region, vilket 


är en brist. Naturvårdsverket har tidigare påpekat att det är väsentligt att följa 


upp om regionen utvecklas mot en mer giftfri region i enlighet med 


miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Denna utvärdering är en förutsättning för 


uppföljningen av kvaliteterna som ingår i målbeskrivningen för mål 4, En 


resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.   


Miljökvalitetsnormer 


Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet
6
 har för låg ambitionsnivå för 


att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Med växande befolkning innebär 


planförslagets delmål att antalet exponerade kommer att öka. När det gäller 


luftföroreningar är det olämpligt att använda upplevelse av besvär som indikator 


eftersom att det finns flera luftföroreningar som inte märks (osynliga och 


luktfria) men som kan ha betydande negativ hälsopåverkan. Följande 


målformulering är lämpligare: Antal invånare i länet, som upplever besvär av 


trafikbuller eller som exponeras för skadliga halter luftföroreningar, ska minska. 


Förslagsvis kan preciseringen av skadliga halter luftföroreningar vara desamma 


som miljökvalitetsmålet Frisk lufts preciseringar för olika föroreningar. 


Strandskydd 


Planen har goda skrivningar om att göra naturen mer tillgänglig för regionens 


invånare och besökare. Det förhållningssätt som planen föreslår
7
 är dock otydligt  


  


                                                 
6
 Delmål 3 för år 2030: Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig 


luftkvalitet ska inte öka. (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.) 
7
 Regionalt förhållningssätt för naturmiljöer och grönområden: Strändernas värden och 


tillgänglighet behöver utvecklas så att de kommer regionens invånare och besökare till nytta. 


(Sida 145 i RUFS 2050 utställningsversion.) 
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och riskerar att urholka strandskyddet. Följande formulering vore mer lämpligt: 


Strändernas värden och tillgänglighet behöver utvecklas på ett hållbart sätt med  


hänsyn till natur- och friluftsvärden så att de kommer regionens invånare och 


besökare till nytta. 


 


_______ 


Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören 


Kerstin Cederlöf. 


 


Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelnings-


chefen Ingela Hiltula, föredragande, enhetschefen Christian Haglund och 


handläggaren Åsa Wisén. 


 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  


 


 


 
Kerstin Cederlöf   


 Ingela Hiltula  


 


 


 


 


 


Kopia till: 
 


Karin Willis, Länsstyrelsen i Stockholms län  
 


Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, 


registratortrf@sll.se 
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Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
– RUFS 2050 (101-29009-17)

Naturvårdsverket har fått förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 på remiss. Regionplan för Stockholmsregionen regleras genom bland annat plan- och bygglagen kap. 7 samt lag om regionplanering för kommunerna i Stockholms län SFS 1987:147. Vårt yttrande avgränsas till frågor som länsstyrelsen under utställning av en regionplan särskilt ska granska enligt plan- och bygglagen 3 kap. 16 §. 

Naturvårdsverkets ställningstagande 

En sammanhållen regional planering är värdefull för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. När mark- och vattenanvändningen planeras på den regionala nivån, som i RUFS 2050, ökar möjligheterna att lokalisera bebyggelse inklusive verksamheter till de områden som är mest lämpade i ett långsiktigt perspektiv. Det är positivt att planen, jämfört med tidigare regionala utvecklingsplaner för Stockholmsregionen, är mer genomförandeinriktad med kvantifierade delmål och prioriterade åtgärder. För att planen ska fungera vägledande för efterföljande planläggning och regional samordning av mark- och vattenanvändningen behöver planen kompletteras avseende delmål för grönstruktur och transportinfrastruktur samt avseende förhållningssätt för teknisk försörjning. Planförslagets delmål avseende buller och luftkvalitet Delmål 3 för år 2030: ”Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet ska inte öka.” (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.) har för låg ambitionsnivå för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Planen innehåller också ett förhållningssätt som är otydligt med avseende på strandskyddets syfte, varför Naturvårdsverket föreslår en justering.









Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande

RUFS 2050 som beslutsunderlag i mellankommunala frågor

Grönstruktur

Förvaltning och utveckling av grönstrukturen är en central mellankommunal fråga i Stockholmsregionen där samordningsbehovet ökar i takt med befolkningsökningen och exploateringstrycket. Funktionell grönstruktur är en av grundpelarna i en resilient region och en förutsättning för en god livsmiljö för regionens befolkning. Trots detta saknas delmål rörande grönstruktur helt i planen och den regionala prioriteringen ”Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer” missar att omnämna grönstrukturen som en förutsättning för attraktiva livsmiljöer. RUFS 2050 innehåller goda förhållningssätt rörande grönstruktur och grön infrastruktur, men avsaknaden av grönstrukturfrågorna i delmål och prioriteringar riskerar ändå bidra till att behovet av att säkerställa en fungerande grön infrastruktur inte får tillräckligt genomslag i planeringen. Mot bakgrund av detta behöver planen, för att vara vägledande för efterföljande planläggning och samordning, kompletteras med ett delmål för grön infrastruktur. Målet bör ta utgångspunkt i de kvalitéer som i regionen bedöms vara viktigast för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och resiliens.

Transportinfrastruktur

När det gäller klimatpåverkan är det problematiskt att planen inte är mer konkret rörande vilka åtgärder som krävs i den fysiska planeringen för att nå de föreslagna regionala målen. Hänvisning görs till Klimatfärdplan för Stockholmsregionen men också den är diffus och brister i konkretisering för att kunna ge tillräcklig vägledning för efterföljande planläggning (Naturvårdsverket lämnar separat yttrande över Klimatfärdplanen Naturvårdsverket har tagit del av remiss TRN 2016-0082 Klimatfärdplan för Stockholmsregionen och lämnar separat yttrande över den till landstinget.). Till exempel skulle RUFS 2050 behöva redovisa hur regionens utvecklingsplanering kan bidra till att det totala vägtrafikarbetet utvecklas inom ramen för nationella klimatmål och klimatmål som formulerats i RUFS 2050 Enligt Trafikverkets scenarier och klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i Stockholmsregionen år 2030 med i storleksordningen 10 % jämfört med år 2010.. Omfördelning av befintlig väginfrastruktur från bil till mer hållbara trafikslag är vidare ett förhållningssätt som saknas i planen. Sådan omfördelning är en kostnadseffektiv åtgärd för att i närtid öka kapaciteten och minska restidskvoterna Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafik/cykel jämfört med bil. för cykel- och kollektivtrafik jämfört med bil. Planens delmål avseende trafikarbete med bil per capita behöver specificeras som ett absolut mål, det vill säga en nivå som inte höjs när befolkningen växer.








RUFS 2050 brister i att inte närmare problematisera konflikten mellan Sveriges åtaganden på klimatområdet och planens inriktning att öka flygkapaciteten på Arlanda och främja flygplatsens roll som ledande flygplatsnav i Skandinavien. Planen saknar beskrivning av åtgärder för att kompensera för den ökade klimatpåverkan, till följd av mer tjänste- och privatflygresor. Planen behöver kompletteras med förhållningssätt som siktar mot att utveckla näringslivets tillgänglighet på alternativa sätt som inte innebär ökat, utan minskat flygresande, till exempel genom satsningar på utveckling av digitala kommunikationsformer.



Tekniska försörjningssystem

När det gäller tematiska områdena landsbygd respektive skärgården bör de beskrivna regionala förhållningsätten även omfatta en ändamålsenlig avfallshantering.



Målbeskrivningar eller förhållningssätt saknar aspekten en giftfri region, vilket är en brist. Naturvårdsverket har tidigare påpekat att det är väsentligt att följa upp om regionen utvecklas mot en mer giftfri region i enlighet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Denna utvärdering är en förutsättning för uppföljningen av kvaliteterna som ingår i målbeskrivningen för mål 4, En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.  

Miljökvalitetsnormer

Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet Delmål 3 för år 2030: Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet ska inte öka. (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.) har för låg ambitionsnivå för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Med växande befolkning innebär planförslagets delmål att antalet exponerade kommer att öka. När det gäller luftföroreningar är det olämpligt att använda upplevelse av besvär som indikator eftersom att det finns flera luftföroreningar som inte märks (osynliga och luktfria) men som kan ha betydande negativ hälsopåverkan. Följande målformulering är lämpligare: Antal invånare i länet, som upplever besvär av trafikbuller eller som exponeras för skadliga halter luftföroreningar, ska minska. Förslagsvis kan preciseringen av skadliga halter luftföroreningar vara desamma som miljökvalitetsmålet Frisk lufts preciseringar för olika föroreningar.

Strandskydd

Planen har goda skrivningar om att göra naturen mer tillgänglig för regionens invånare och besökare. Det förhållningssätt som planen föreslår Regionalt förhållningssätt för naturmiljöer och grönområden: Strändernas värden och tillgänglighet behöver utvecklas så att de kommer regionens invånare och besökare till nytta. (Sida 145 i RUFS 2050 utställningsversion.) är dock otydligt 




och riskerar att urholka strandskyddet. Följande formulering vore mer lämpligt: Strändernas värden och tillgänglighet behöver utvecklas på ett hållbart sätt med 

hänsyn till natur- och friluftsvärden så att de kommer regionens invånare och besökare till nytta.



_______

Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören Kerstin Cederlöf.



Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelningschefen Ingela Hiltula, föredragande, enhetschefen Christian Haglund och handläggaren Åsa Wisén.



Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 







Kerstin Cederlöf 





Ingela Hiltula 











Kopia till:



Karin Willis, Länsstyrelsen i Stockholms län 


Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, registratortrf@sll.se
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Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

– RUFS 2050 (101-29009-17) 

Naturvårdsverket har fått förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms-

regionen – RUFS 2050 på remiss. Regionplan för Stockholmsregionen regleras 

genom bland annat plan- och bygglagen kap. 7 samt lag om regionplanering för 

kommunerna i Stockholms län
1
. Vårt yttrande avgränsas till frågor som 

länsstyrelsen under utställning av en regionplan särskilt ska granska enligt plan- 

och bygglagen 3 kap. 16 §.  

Naturvårdsverkets ställningstagande  

En sammanhållen regional planering är värdefull för att skapa förutsättningar för 

en hållbar samhällsutveckling. När mark- och vattenanvändningen planeras på 

den regionala nivån, som i RUFS 2050, ökar möjligheterna att lokalisera 

bebyggelse inklusive verksamheter till de områden som är mest lämpade i ett 

långsiktigt perspektiv. Det är positivt att planen, jämfört med tidigare regionala 

utvecklingsplaner för Stockholmsregionen, är mer genomförandeinriktad med 

kvantifierade delmål och prioriterade åtgärder. För att planen ska fungera 

vägledande för efterföljande planläggning och regional samordning av mark- 

och vattenanvändningen behöver planen kompletteras avseende delmål för 

grönstruktur och transportinfrastruktur samt avseende förhållningssätt för 

teknisk försörjning. Planförslagets delmål avseende buller och luftkvalitet
2
 har 

för låg ambitionsnivå för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Planen 

innehåller också ett förhållningssätt som är otydligt med avseende på 

strandskyddets syfte, varför Naturvårdsverket föreslår en justering. 

 

 

 

                                                 
1
 SFS 1987:147 

2
 Delmål 3 för år 2030: ”Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och 

dålig luftkvalitet ska inte öka.” (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.) 
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Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande 

RUFS 2050 som beslutsunderlag i mellankommunala frågor 

Grönstruktur 

Förvaltning och utveckling av grönstrukturen är en central mellankommunal 

fråga i Stockholmsregionen där samordningsbehovet ökar i takt med 

befolkningsökningen och exploateringstrycket. Funktionell grönstruktur är en av 

grundpelarna i en resilient region och en förutsättning för en god livsmiljö för 

regionens befolkning. Trots detta saknas delmål rörande grönstruktur helt i 

planen och den regionala prioriteringen ”Öka bostadsbyggandet och skapa 

attraktiva livsmiljöer” missar att omnämna grönstrukturen som en förutsättning 

för attraktiva livsmiljöer. RUFS 2050 innehåller goda förhållningssätt rörande 

grönstruktur och grön infrastruktur, men avsaknaden av grönstrukturfrågorna i 

delmål och prioriteringar riskerar ändå bidra till att behovet av att säkerställa en 

fungerande grön infrastruktur inte får tillräckligt genomslag i planeringen. Mot 

bakgrund av detta behöver planen, för att vara vägledande för efterföljande 

planläggning och samordning, kompletteras med ett delmål för grön 

infrastruktur. Målet bör ta utgångspunkt i de kvalitéer som i regionen bedöms 

vara viktigast för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och resiliens. 

Transportinfrastruktur 

När det gäller klimatpåverkan är det problematiskt att planen inte är mer konkret 

rörande vilka åtgärder som krävs i den fysiska planeringen för att nå de 

föreslagna regionala målen. Hänvisning görs till Klimatfärdplan för 

Stockholmsregionen men också den är diffus och brister i konkretisering för att 

kunna ge tillräcklig vägledning för efterföljande planläggning (Naturvårdsverket 

lämnar separat yttrande över Klimatfärdplanen
3
). Till exempel skulle RUFS 

2050 behöva redovisa hur regionens utvecklingsplanering kan bidra till att det 

totala vägtrafikarbetet utvecklas inom ramen för nationella klimatmål och 

klimatmål som formulerats i RUFS 2050
4
. Omfördelning av befintlig 

väginfrastruktur från bil till mer hållbara trafikslag är vidare ett förhållningssätt 

som saknas i planen. Sådan omfördelning är en kostnadseffektiv åtgärd för att i 

närtid öka kapaciteten och minska restidskvoterna
5
 för cykel- och kollektivtrafik 

jämfört med bil. Planens delmål avseende trafikarbete med bil per capita 

behöver specificeras som ett absolut mål, det vill säga en nivå som inte höjs när 

befolkningen växer. 

 

  

                                                 
3
 Naturvårdsverket har tagit del av remiss TRN 2016-0082 Klimatfärdplan för 

Stockholmsregionen och lämnar separat yttrande över den till landstinget. 
4
 Enligt Trafikverkets scenarier och klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i 

Stockholmsregionen år 2030 med i storleksordningen 10 % jämfört med år 2010. 
5
 Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafik/cykel jämfört 

med bil. 
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RUFS 2050 brister i att inte närmare problematisera konflikten mellan Sveriges 

åtaganden på klimatområdet och planens inriktning att öka flygkapaciteten på 

Arlanda och främja flygplatsens roll som ledande flygplatsnav i Skandinavien. 

Planen saknar beskrivning av åtgärder för att kompensera för den ökade 

klimatpåverkan, till följd av mer tjänste- och privatflygresor. Planen behöver 

kompletteras med förhållningssätt som siktar mot att utveckla näringslivets 

tillgänglighet på alternativa sätt som inte innebär ökat, utan minskat flygresande, 

till exempel genom satsningar på utveckling av digitala kommunikationsformer. 

 

Tekniska försörjningssystem 

När det gäller tematiska områdena landsbygd respektive skärgården bör de 

beskrivna regionala förhållningsätten även omfatta en ändamålsenlig 

avfallshantering. 

 

Målbeskrivningar eller förhållningssätt saknar aspekten en giftfri region, vilket 

är en brist. Naturvårdsverket har tidigare påpekat att det är väsentligt att följa 

upp om regionen utvecklas mot en mer giftfri region i enlighet med 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Denna utvärdering är en förutsättning för 

uppföljningen av kvaliteterna som ingår i målbeskrivningen för mål 4, En 

resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.   

Miljökvalitetsnormer 

Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet
6
 har för låg ambitionsnivå för 

att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Med växande befolkning innebär 

planförslagets delmål att antalet exponerade kommer att öka. När det gäller 

luftföroreningar är det olämpligt att använda upplevelse av besvär som indikator 

eftersom att det finns flera luftföroreningar som inte märks (osynliga och 

luktfria) men som kan ha betydande negativ hälsopåverkan. Följande 

målformulering är lämpligare: Antal invånare i länet, som upplever besvär av 

trafikbuller eller som exponeras för skadliga halter luftföroreningar, ska minska. 

Förslagsvis kan preciseringen av skadliga halter luftföroreningar vara desamma 

som miljökvalitetsmålet Frisk lufts preciseringar för olika föroreningar. 

Strandskydd 

Planen har goda skrivningar om att göra naturen mer tillgänglig för regionens 

invånare och besökare. Det förhållningssätt som planen föreslår
7
 är dock otydligt  

  

                                                 
6
 Delmål 3 för år 2030: Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig 

luftkvalitet ska inte öka. (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.) 
7
 Regionalt förhållningssätt för naturmiljöer och grönområden: Strändernas värden och 

tillgänglighet behöver utvecklas så att de kommer regionens invånare och besökare till nytta. 

(Sida 145 i RUFS 2050 utställningsversion.) 
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och riskerar att urholka strandskyddet. Följande formulering vore mer lämpligt: 

Strändernas värden och tillgänglighet behöver utvecklas på ett hållbart sätt med  

hänsyn till natur- och friluftsvärden så att de kommer regionens invånare och 

besökare till nytta. 

 

_______ 

Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören 

Kerstin Cederlöf. 

 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelnings-

chefen Ingela Hiltula, föredragande, enhetschefen Christian Haglund och 

handläggaren Åsa Wisén. 

 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

 

 
Kerstin Cederlöf   

 Ingela Hiltula  

 

 

 

 

 

Kopia till: 
 

Karin Willis, Länsstyrelsen i Stockholms län  
 

Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, 

registratortrf@sll.se 
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