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Till
Länsstyrelsen Stockholms län

Stockholm Tiny House Expo, anmälan om
vattenverksamhet på Riddarfjärden, 535-417862020
Med anledning av länsstyrelsens remiss av rubricerat ärende vill
Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet avstyrker tillståndsansökan för vattenverksamhet på
Riddarfjärden.
Ärendet
Remissen avser anmälan om vattenverksamhet på Riddarfjärden för
projektet Tiny House Expo. Avsikten är att på plattformar i vattnet
uppföra experimentbostäder. Dessa plattformar kopplas samman
inbördes genom broar och bryggor samt genom en cykel och
gångbro till Norr Mälarstrand. Två till tolv experimentbostäder
ryms per plattform och utformningen för respektive enhet är tänkt
att avgöras genom arkitekttävling. Maxhöjd för byggnaderna från
vattenytan räknat är 12 meter. Förutom experimentbostäderna
föreslås företagslokaler som inkluderar övernattningsdel samt
gemensamma lokaler för kök. Utöver detta lokaler för restaurang,
barer, butiker samt kontorsverksamhet.
Rådet har sedan tillkomsten 1919 sett det som en av sina viktigaste
uppgifter att bevaka att stadens stränder och vattenspeglar inte fylls
igen så att skönhets- och rekreationsvärden förstörs. Skönhetsrådets
ståndpunkt är att vattnet, och i synnerhet de centrala vattenrummen,
har synnerligen stor betydelse för upplevelsen av Stockholm och att
dessa måste värnas för framtiden. Det kan tyckas vara en paradox
då staden på många ställen genom århundradena vuxit just genom
utfyllnader och ianspråktagande av vattenspeglar men att fortsätta
med utfyllnader är, enligt rådet, inte en framkomlig väg om man
fortfarande vill att Stockholm behåller sin unika karaktär.
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Rådet konstaterar att frågan om exploatering av Riddarfjärdens
vatten återigen har akutaliserats. 2007 inkom ett bygglov med
förslag på en cirkulär byggnad som enligt förslaget skulle innehålla
kallbadhus och hotell. Förslaget väckte reaktioner hos allmänheten
och det uppmärksammades stort i media. Efter den mycket starka
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kritiken som riktats mot projektet avskrevs så småningom ärendet
hos stadsbyggnadskontoret. Riddarfjärdens vatten har dock inte helt
fredats – flera pontoner har tillkommit längs Norr Mälarstrand och,
även om de är avsedda för publik användning, innebär de inte
enbart positiva tillägg i en miljö med stora kulturhistoriska värden.
Rådet anser att verksamheten vare sig är av den dignitet eller det
medborgarintresse som kan motivera att den kan få tillstånd för
vattenverksamhet, inte ens under en kortare period. Stockholms
vatten är av alltför stor betydelse för att pontoner, byggnader och
andra objekt ska blockera de vyer som gör Riddarfjärden unik.
Enligt rådets uppfattning skulle utställningen bättre uppföras på
land där den dessutom, om platsen är väl vald, kunna bli ett tillskott
under den tid marken uppläts till utställningen.
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