
Stoppa avstyckning och privatisering av 
Huvudskärs by samt förklara myndighetshusen 

statligt byggnadsminne

1



Huvudskär 1915, 2012 och 2015?
Huvudskär en historisk skiss
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Huvudskärs by och hamn är ett unikt område i Sverige i princip orört 
sedan slutet av 1800-talet. 
Huvudskär blev redan på medeltiden ett viktigt kronohamnsfiske. 
"Huvudskärslagen" från 1450; (nedtecknad av Riddaren av Hammersta
gods på uppdrag av Kung Karl Knutsson Bonde, kom att reglera allt 
strömmingsfiske i Stockholms södra skärgård under många sekel. 
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Under 1800-talet byggdes det samhälle upp på huvudskär med fyr, lots 
och tullstation samtidigt som det fanns bofasta fiskare och skärgårdsbor 
som bodde i sina fiskebodar under jakt och fiskeperioder. 
Ön hade ca 100 bofasta och även skola fram till 1930. Området är av 
riksintresse och klassat som mycket skyddsvärt av Stockholms 
Länsmuseum. 1969 flyttades sjöräddningsstationen till Dalarö och Ornö.
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Idag står så gott som alla myndighetshus kvar till stor del med sin 
originalinredning kvar (tull- lotshus resp tull- och lotsutkik, bagarstuga och 
avträden). 
1888 exproprieras Huvudskär 1:3 från familjen Berg ” för allmänt behov”.  
Ett  litet samhälle etableras. 1969 lämnades Huvudskär 1:3 över från 
Sjöfartsverket till Fortv, utan ersättning. 2012 hotas Huvudskär by av en 
styckning och exploatering. Nu prioriteras pengar framför ”allmänt behov”! 

Huvudskär 1:3 exproprieras 1888 från familjen Berg ” för allmänt behov”
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Bristande information
Fortifikationsverket (Fortv) fick enligt uppgift signaler 2010 att försvaret inte 
längre behövde Huvudskär 1:6 respektive 1:3 för övningsändamål. 
Kontraktet sades därför upp till utgången av 2011.
Under utgången av 2011 förbereder Fortifikationsverket en exploatering av 
Huvudskär och i januari 2012 ansöker Fortifikationsverket hos Lantmäteriet 
(LM) om att stycka upp fastigheten Huvudskär 1:3. 
Under våren 2012 sker samrådsmöten med Haninge Kommun i samband 
med ordinarie Bygglovsberedning (BLB). Ingen information ges till 
allmänheten eller Ornös intresseföreningar via Skärgårdsgruppens möten.
Den 24:e maj 2012 informeras arrendatorer om kommande avstyckning och 
utförsäljningsplaner. Samtidigt upptäcker många skärgårdsbor och besökare 
att det målats upp tomtplatser runt ett tiotal hus i Huvudskärs by.

Bristande kulturinventeringar
Fortv menar att det förts diskussioner och genomgångar med 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens Fastighetsverk(SFV) och att 
dessa inte hade något att erinra mot Fortv exploateringsplaner. 
RAÄ känner dock inte till att de gjort något uttalande om Huvudskär till Fortv. 
Eventuella diarieförda underlag saknas på både RAÄ och Fortv
Fortv egen uppföljning av Huvudskärs skyddsvärdhet gjordes genom att ta 
del av en rapport avseende en statlig fyrinventering. Det kan dock nu 
konstaterats att Huvudskär inte ingick i fyrinventeringen över huvud taget 
och utredaren Robert Bennet aldrig besökt Huvudskär.

2012-08-21
KM Svärd till Hans 
Rosén

”För er info har 
detta ärende nått 
oanade politiska 
dimensioner”
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Avsaknad av konsekvensanalys
Enligt Fortv regleringsbrev:  ”Hänsyn till miljö-och kulturvärden ska i tillämpliga 
delar motsvara vad som gäller för andra fastighetsförvaltare”. En eventuell 
styckning och utförsäljningen av Huvudskär 1:3 innebär väsentliga förändringar 
för skärgårdsbornas och allmänhetens tillträde till byn, hamnen och hela 
Huvudskärsarkipelagen.
Fortv har dock inte genomfört någon konsekvensanalys hur natur- och kulturmiljö 
kommer påverkas.

Alltför stressad tidplan
Material från LM dagbok visar att Fortv med hjälp av inhyrd konsult stressar fram 
ett snabbt genomförande av förrättning och utförsäljning. I ursprunglig plan skulle 
både fastighetsreglering, värdering och utförsäljning vara färdigt våren 2013.
Intresseorganisationerna i skärgården har inte fått någon information om 
försäljningsplanerna sedan  de startades. I princip alla organisationer är upprörda 
över den bristande informationen och möjligheten att påverka.  

Hur långt ska Fortv gå i sin jakt på $$$$?
Enligt regleringsbrevet ska Fortv genomföra avyttringar av fastigheter enligt 
försvarsbeslut. Det är dock anmärkningsvärt att Fortv sätter igång en 
avstyckningsprocess på ett sätt som påminner om 1950-talets avstyckningar i 
mellanskärgården.
Fortverket övertog Huvudskär från Sjöfartsverket 1:3 utan ersättning . Då värdet i 
sin helhet är svårbedömt på grund av att det i princip bara finns offentliga 
intressenter för fastigheten i sin helhet vore det lämpligt att lämna Huvudskär 
vidare till SFV alternativt Naturvårdsverket till samma kostnadsnivå som den en 
gång lämnades över till Fortv.

2012-08-22
Christer Höijer till 
KM Svärd

”Jag anser att 
mötet ska vara en 
del i LM samråd 
med kommunen 
och Lst. Jag är 
beredd att snacka 
med Hans R för att 
säkerställa vår 
uppfattning om du 
samtycker ?”
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Lagar och regler
FBL 3 kap. Villkor för fastighetsbildning. Allmänna lämplighets- och planvillkor

1 § Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 
hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. 
Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till 
behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska 
den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Fastighetsbildning 
får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte 
kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning 
får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör 
tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.

MB 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket

MB 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet

2 § Inom kustområdet skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:

12



13
01

13



13
01

§

A

B

C
D

E

Badklippor

Utkik-, rastplats

Stig – innanför avstyckning

2012-02-06  BLB med Haninge Kommun:

”Det är viktigt att stigar för allmänheten inte 
hamnar inom någons tomt” 

2012-08-31 Hans Rosén till Ornö Museum:

”och det är med enstaka undantag inga 
gångstigar som hamnar inom tomtplats” 

Allmänt vedertagen stig
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På den karta som fortverket tagit fram saknas 
2/3 av alla vedertagna stigar. 

Tex saknas stigen och den allmänna 
historiska utkiksplatsen vid Lotsutkiken hus 
nr 10. Trots att flera av öns boende 
medverkade vid  rundvandringen den 26 juni 
somras.

Det saknas vidare flera stigar vid hamnen 
och runt bagarstugan uthus nr 3. 
---------
Från Christer Höijer till KM Svärd 2012-06-26 kl 
22.15

”Hej KMS! 
Kort sammanfattning vad jag uppfattade att 
vi vid dagens besök på ön kom fram till men 
den bör granskas kritiskt och sen gör du 
förslagsvis ett utkast till precisering av 
FORTV ansökan som jag kan kolla innan du 
skickar den. ……

..4. Gångstigar för allmänhetens tillträde 
FORTV yrkar efter besiktning enbart på 
servitut tff för 1:6 för två huvudstråk genom 
marksamfälligheten dels österut upp mot 
fyren och vidare mot Kronbryggan dels 
söderut mot badplasten rakt i söder. 
Dessutom yrkas på servitut för att nå 
brunnen både från N och S. Stigarnas läge 
skissat på den karta KMS skickar till LM enl
pkt 1 ovan. ”
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Uthus på föreslagen egen bostadsfastighet 

2012-01-19  Protokoll  Minnesanteckningar 
Punkt 3 
”Lämpligheten  att avstycka mark runt 
byggnad  14  (Tullutkik) ifrågasätts därför  
utifrån att  byggnaderna   mer verkar vara av 
karaktären bod/föråd ”       /Christer Höijer                                                                            

2012-06-28 Chriser Höijer till Hans Rosén

I skrivelse redogörs för avstyckning av ytterligare 
ett antal ”bodar” som skall föreslås knytas till  
olika tomter. 

2012-08-13 KM Svärd till Ornö Museum:

”Vi överlämnar till LM att avgöra vilka 
byggnader som kan anses vara bostadshus. 
Deras bedömning är sedan en kombination 
av pågående byggnadsstandard och 
markanvändning”

2012-08-31 Hans Rosén till Ornö Museum:

”Det är sökanden som yrkar eller frågar. LM 
som bedömer vad som är gångbart. Några 
bodar kan aldrig ensamma ligga till grund för 
avstyckning till egen bostadsfastighet

Föreslaget  separat uthus tillhörande annan 
bostadsfastighet 

Tullens utkikbod nr 14 

Donnérs atejé/
Fyrens fotogenbod 

Bagar- tvättstuga nr 3 

Bastu Sjöbod

Ytterligare bodar, dass mm som Fortv vill stycka av 
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Hus med oklart ägandeförhållande

Det är anmärkningsvärt att Fortv
genomdriver en försäljningsprocess utan att 
reda ut äganderättsförhållandena ordentligt 
innan.
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”Huvudskär i Stockholms södra skärgård står inför ett allvarligt hot. Det finns tydligen en 
uppenbar risk att ögruppens status kan förändras för all framtid – dessvärre en förändring till 
det sämre.
Det är om jag uppfattat saken rätt så att såväl Fortifikationsverket som Sjöfartsverket vilka båda 
representerar staten, av kostnadsskäl vill avyttra sina delar av Huvudskär till privata intressenter. Om 
man vidgar tidsperspektivet till att omfatta decennier snarare än budgetår, framstår ett beslut att på 
detta sätt privatisera Huvudskär som minst sagt huvudlöst.
Vad är det då vi talar om? Å ena sidan rör det sig om historisk mark där handlingarna går tillbaka 
till 1400-talets strömmingsfiske, något som fortfarande kan spåras i form av gamla bodgrunder 
på den största ön. Huvudskär med sin naturliga hamnbassäng, blev under 1800-talet en viktig 
knutpunkt: lotsplats, tullstation, och slutligen 1882, fyrplats. Allt detta har avsatt bebyggelse 
som än idag finns att beskåda på platsen och som till största delen är tillgänglig för besökare. 
Å andra sidan talar vi om det stora antalet sommarturister och seglare som varje år söker sig ut 
till Huvudskärs natursköna arkipelag. Det finns egentligen ingen annan utskärgård som – tack 
vare dagliga båttransporter från Dalarö och goda tilläggningsmöjligheter – är lika lätt att 
besöka som Huvudskär.
När det nu talas om att sälja både statlig mark och kulturbyggnader på en sådan här plats är det 
mycket oroande. Det kommer att bli svårt – i praktiken omöjligt – för ansvarig myndighet 
(Länsstyrelsen) att bevaka nytillkomna privata ägare så att dessa inte tar sig friheter som hotar den 
kulturella enhet som den väl sammanhållna bebyggelsen idag utgör. 
Vad kan man göra? Som jag ser det är det både rimligt och nödvändigt att börja med en grundlig 
kulturinventering av den ö i Huvudskär det handlar om, Ålandsskär.
Själv har jag ägnat många år åt att forska i det historiska material som berör svenska fyrplatser. Som 
jag ser det tillhör Huvudskär de mest historiskt intressanta av våra fyrplatser, och bör därför 
även i fortsättningsvis vårdas med någon form av statligt huvudansvar. Det vore sorgligt om 
Huvudskär som den enda av de tidigare bemannade fyrarna i Stockholms skärgård skulle falla i 
privata händer, med all den osäkerhet det skulle medföra.” 

Anders Hedin
Fyrforskare och författare
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Tullhus fyra lägenheter
Uppfört 1887

Bagarstuga, 
purte och 
avträde

Fyr  1882-
1931. Ritad 
av Gustaf  

von 
Heidenstam

Lotshus uppfört 1882 , 
Ritad av Gustaf von 

Heidenstam
Lotsutkik uppfört 

1832, tillbyggd 1891

Bagarstuga  -
tvättstuga från 
1882. Ritad av 

Gustaf von 
Heidenstam

Skola 1894-
1930 (privat)

Tullutkik från 1908

Tullens fd. hus  

Lotsstyrelsen fd. hus
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Ted Gärdestads 
video till ” I den 
stora sorgens 
famn ” spelades in 
just på Huvudskär 
bland annat vid 
Lotsutkiken

Blir det möjligt att 
även i framtiden 
röra sig som alla 
gjort i generationer 
tillbaks? 

http://www.youtube.com/watch?v=0X8nor38Awo
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Haninge kommun har kontrakt att hyra Tullhuset som vandrarhem i ca 10 år till. Skärgårdsstiftelsen hyr Lotshuset som de i 
sin tur hyr ut veckovis på sommaren. Båda husen ägs av staten och bildar en enhet med sina respektive utkikshus och 
bodar. Fortv avser att stycka loss dessa hus och sälja dem till kommun respektive stiftelsen, men om de inte vill köpa så ska 
både Tullhuset och Lotshuset också ut på marknaden visar dokumentationen. Husen får en oklar roll till den samfällighet 
som de hamnar mitt i. 
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88 träffar på huvudskär inom alla 
Haninge kommuns webbplatser

”Få ställen ger en sådan upplevelse av utskärgårdens natur. Här passerar 
storslagna flyttfågelsträck vår och höst och du kan få se sälar ligga och dåsa på 
en kobbe. Huvudskär bär också spår av sin långa historia som fångstplats, 
befolkad från 1400-talet ända in i vårt sekel.”  Haninge Kommuns hemsida
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Bristande förarbete av Fortifikationsverket. Vi noterar viktiga brister i förberedelsearbetet på kultur-
och miljöområdet. 
Processen forceras av Fortifikationsverket inklusive konsulter. Vi tycker det hade varit lämpligt att 
inte inleda fastighetsregleringen, innan man fått acceptans av kommunen, länsstyrelsen, 
riksantikvarieämbetet och haft en dialog med lokala intresseorganisationer. Projektet har redan 
kostat flera hundra tusen kronor.  

Alltför omfattande avstyckning
Stigar ligger i väsentlig grad innanför tomtgränser – trots att man lovat motsatsen
Uthus styckas till bostadshus – kräver bygglov och strandskyddsdispens

Eventuell samfällighet stort hot mot allemansrätt och sedvanerätt att röra sig i hamn och by
Oklar koppling mellan samfällighet och Lots/Tullhus

Bristande kontroll av äganderättsförhållanden av arrendehus och bodar medför risk för bråk och 
stämningar

Huvudskär kan generera 500-600 tkr i årliga hyres och arrendeintäkter, vilket skulle kunna göra det 
intressant för t.ex. Statens Fastighetsverk att ta över förvaltningen av Huvudskär utan alltför stora 
årliga kostnader 
Massivt motstånd måste beaktas. Fortverket säger sig lyssna på ortsbor, allmänhet och föreningar. 
Därför vill vi nu se resultat på att man lyssnar på oss!

Ornö i september 2012

Ornö Museum/Hembygdsförening tillsammans med Ornö Skärgårds Intresseförening och 
Föreningen Ornöborna

Anders Willborg, Per Frideen och Bo Granström
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Fortv bör omgående avbryta lantmäteriförrättningen och ta 
initiativ till:
1. Genomförande av antikvarisk utredning och uppföljning av 

myndighetshusen i samarbete med RAÄ
Fortv markchef har redan lovat att det ska genomföras en gedigen 
antikvarisk analys av Huvudskärs myndighetshus i statlig ägo. 
Syftet ska vara att se huruvida dessa byggnader i grupp skulle 
kunna utgöra ett statligt byggnadsminne. Utredningen ska även 
göras i anslutning till de pågående utredningar om statens framtida 
fastighetsinnehav av kulturbyggnader.

2. Utredning om fortsatt offentligt ägande av Huvudskärs by
På grund av den rädsla för bristande tillträde till fastigheten för 
allmänheten framöver bör det göras en seriös bedömning av 
huruvida fastighetsbildningslagen och miljöbalkens intentioner kan 
tryggas. Denna bedömning måste göras i samråd med lokala 
intresseorganisationer.
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Det finns en framtid för ett levande Huvudskär……
Näringar

Intressanta områden är utveckling av 
vandrarhemsverksamheten i övriga myndighetshus och 
förlänga säsongen. Miljön och stillheten är en stor 
konkurrensfördel. 
Fiskeriföreningen föreslår vidare en utveckling av 
”betalande” gäster liknande ”Bo på lantgård” dvs att turister 
mot betalning får följa med på småskaligt yrkesfiske.
Utveckling av försäljning av färsk och rökt fisk samt 
färdiglagad mat till vandrarhem och konferenser. Samarbete 
med Krogen på Ornö. 
Det statlig ägda husen möjliggör vidare året-runt-boende
igen tex kombination av tillsynstjänst/förvaltningstjänst och 
privat verksamhet.

Arrenden och hyror
Arrenden 10 hus ca 300 tkr. Hyror av myndighetshus och 
båtplatser 300 tkr totalt 600 tkr/år.
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Ornö Museum / Ornö Hembygdsförening
Föreningen Ornöborna och Ornö Skärgårds 
Intresseförening mfl
Stockholms läns fiskarförbund
Huvudskärs byalag
Södra Skärgårdens Intresseförening
Haninge Kommun brev 1
Haninge Kommun brev 2
Anders Hedin, fyrforskare och författare
ABC TV inslag

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/skargardsparla-styckas-upp-i-tomter

Ted Gärdestads video ”I den stora sorgens famn” är 
inspelad på Huvudskär:

http://www.youtube.com/watch?v=0X8nor38Awo
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