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Har anslagits på kommunens anslagstavla 29 juni 2018 och hänger kvar till den 24 juli 2018

Detaljplan för LNG-terminal, Ox Hamn, Oxelö 7:60
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2018 att rubricerat ärende
ska ställas ut för samråd.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av en anläggning för flytande naturgas
(LNG) i Oxelösunds hamn, med möjlighet till lastning och lossning från såväl lastbil, fartyg
och järnväg. Anläggningen ska bl.a. göra det möjligt att försörja SSAB med naturgas
både i Oxelösund och genom järnvägstransport även SSAB i Borlänge. Naturgas blir
flytande (LNG) när den kyls ner till -162°C. LNG är svårantändligt, medan naturgas är ett
bränsle.
Planförslaget innebär i huvuddrag att mark (Lageryta D) i den allra östligaste delen av
Oxelösunds hamns får ändrad användning från lagerytor till industri och lagerytor. Detta
möjliggör att en LNG-anläggning med en maximal byggrätt på 15000 m2 byggnadsarea,
+45 m totalhöjd över kommunens nollplan (för facklan max +50m) byggs. I en detaljplan
prövas markens lämplighet, en LNG-terminal skulle innebära förhöjda risker i närområdet
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Detaljplanen är upprättad
enligt PBL (2010:900)
Samrådet pågår mellan 30 juni 2018 och 23 juli 2018. Under samrådstiden finns
planförslaget tillgängligt på:
•
•
•

www.oxelosund.se/hamnen
Bibliotek Koordinaten, Järntorget 7
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Om du inte har möjlighet att ta del av handlingarna på ovanstående sätt kan du kontakta
oss för att få materialet utskickat mot en av kommunfullmäktige fastställd avgift.
Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget
kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Synpunkter lämnas skriftligen till Oxelösunds kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund, eller till plan@oxelosund.se senast
23 juli 2018.
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