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FÖRORD
Skärgården är en av Oxelösunds största tillgångar och ett
av kommunens viktigaste varumärken. Därför är det oerhört viktigt att vi tar tillvara på den resurs som skärgården
utgör på ett positivt sätt. I den fördjupade översiktsplanen
KDUYLYlJWVDPPDQDOODGHLQWUHVVHQVRP¿QQVLQRP
skärgårdens område och försökt att hitta en bra balans
mellan utveckling och bevarande. En framtida utveckling
LQRPVNlUJnUGHQNDQOHGDWLOO|NDGLQÀ\WWQLQJÀHUHWDEOHringar av företag och växande besöksnäring. De intressena ska vägas mot det rörliga friluftslivet och bevarande
av oersättliga kultur- och naturvärden. Vår avsikt är att
den här planen ska ge en vägledning I hur vi tänker oss
utvecklingen av skärgården men gör inte anspråk på att
vara en heltäckande lösning. Att det ibland kan uppstå
PnONRQÀLNWHUPHOODQGHROLNDLQWUHVVHQDlURXQGYLNOLJRFK
HQLQGLYLGXHOOSU|YQLQJDYHWDEOHULQJDUHOOHUEHE\JJHOVH
kommer alltid att behöva ske för att säkerställa att rätt
avvägning är gjord. Avslutningsvis vill jag tacka för alla
V\QSXQNWHUVRPKDUNRPPLWRVVWLOOGHOXQGHUGHQWLGVRP
skärgårdsplanen har varit utställd på samråd och granskning. En väl förankrad plan för skärgården är av stort
värde för samtliga aktörer och intressen i skärgården och
för kommunens fortsatta utveckling.

Catharina Fredriksson (S)
.RPPXQVW\UHOVHQVRUGI|UDQGH

SAMMANFATTNING
2[HO|VXQGVNRPPXQYl[HURFKLQWUHVVHWI|UDWWYLVWDVL
eller på olika sätt använda skärgården ökar. För att möta
detta behov behövs målsättningar och strategier som kan
ge vägledning till hur området ska utvecklas i framtiden.
Den fördjupade översiktsplanen för skärgården är OxHO|VXQGVNRPPXQVYLVLRQ|YHUDQYlQGQLQJXWYHFNOLQJ
och bevarande av skärgårdens mark- och vattenområden. Oxelösunds skärgård omfattar ett stort område
PHGÀHUWDOHWLQWUHVVHQRFKI|UXWVlWWQLQJDUH[HPSHOYLV
1DWXUDRPUnGHQYlUGHIXOODQDWXURFKNXOWXUPLOM|HURPUnGHQI|UIULOXIWVOLYRFKWXULVPIULWLGVERHQGHRFK
olika riskfaktorer. Dessa överlappar i stor utsträckning
och behöver därför vägas mot varandra. Den fördjupade
översiktsplanen fungerar vägledande för beslutsfattandet
RFKVNDEHO\VDDYYlJQLQJDUVRPEHK|YHUJ|UDVPHOODQ
olika intressen.
*HRJUD¿VNWRPIDWWDVVW|UUHGHOHQDY2[HO|VXQGV\WWUH
skärgårdsmiljö i denna FÖP. Jogersö och Femöre med
tillhörande öar ingår i den kommunomfattande översiktsplanen. Utöver de kustnära skärgårdsöarna ingår
även det större Natura 2000-området beläget längre ut
i skärgården i denna FÖP. Särskilda fördjupningsområden med mer detaljerade strategier behöver tas fram för
skärgårdsnära ö-områden samt för öar med krockande
intressen. Dessa områden redovisas mer i detalj genom
kartstudier som på ett överskådligt sätt redovisar strategier för framtida utveckling.
9LVLRQHQI|U2[HO|VXQGVVNlUJnUGO\GHU´2[HO|sunds kommuns varumärke som attraktiv skärgårdsNRPPXQVNDVWlUNDV6NlUJnUGHQVEH¿QWOLJDYlUGHQVND
utvecklas och tas tillvara på utifrån sina unika möjligheWHU´9LVLRQHQlUQHGEUXWHQLI\UDPnOVlWWQLQJDU'HVVDlU
I|OMDQGH
•
•
•
•

Aktiv turism och attraktiv besöksnäring
Fungerande skärgårdssamhälle
Bevara natur- och kulturmiljöer
Utveckla båtliv och båtsportsaktiviteter.

Planförslaget fokuserar på utveckling av friluftsliv och
WXULVPEHYDUDQGHDYYLNWLJDQDWXURFKNXOWXUYlUGHQ
XWYHFNOLQJDYVNlUJnUGVEHE\JJHOVHLIRUPDYERHQGHRFK
övernattningsmöjligheter samt utveckling av båtlivet.
6NlUJnUGVWUD¿NHQI|UHVOnVDWWXW|NDVWLOOÀHU|DUI|UDWWÀHU
ska ha tillgång till skärgården. Planförslaget föreslår även
fastighetsbildning samt en försiktig förtätning på vissa öar.

Medverkande
0LOM|RFKVDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ
0RDgKPDQ3ODQDUNLWHNW
/LQD/LQGVWU|P3ODQDUNLWHNW
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1
Inledning
VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

Tidsperspektivet på planförslaget sträcker sig till år 2030.

(QOLJW3ODQRFKE\JJODJHQ 3%/ VNDDOODNRPPXQHU
ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan ska vara
NRPPXQWlFNDQGHRFKW\GOLJWDQJHLQULNWQLQJHQI|UKXU
kommunen vill att mark- och vattenområden ska använGDVXWYHFNODVRFKEHYDUDVgYHUVLNWVSODQHQVNDIXQJHUD
som kommunens gemensamma vision över framtida
utveckling.

PLANAVGRÄNSNING
'HQJHRJUD¿VNDDYJUlQVQLQJHQRPIDWWDUKDYVRPUnGHWL
Oxelösunds kommun inklusive öarna med undantag för
Jogersö och Femöre. Jogersö och Femöre ingår båda
i den kommunomfattande översiktsplanen och kommer
därför inte att behandlas närmare i denna plan. Utöver
de kustnära skärgårdsöarna ingår även det större Natura
2000-området beläget längre ut i skärgården.

Alla översiktsplaner ska antas av kommunfullmäktige.
gYHUVLNWVSODQHQlULQWHMXULGLVNWELQGDQGHXWDQIXQJHUDUYlJOHGDQGHI|UEHVOXWVIDWWDQGHW'HQVNDEHO\VD
avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.
Översiktsplanen används som vägledning när kommunen
XSSUlWWDUGHWDOMSODQHUHOOHUYLGE\JJRFKWLOOVWnQGVlUHQden.

Inom planavgränsningen har skärgårdens öar delats
LQLQRUUDYlVWUD|VWUDV|GUDVDPW\WWUHVNlUJnUGHQ
Dessa områden kommer att redovisas mer i detalj genom
kartstudier som på ett överskådligt sätt visar strategier för
framtida utveckling.

VARFÖR BEHÖVS EN FÖRDJUPAD
ÖVERSIKTSPLAN?

Ö-grupper som är aktuella för en högre detaljeringsgrad
JHQRPNDUWVWXGLHUlUcO|)XU|Q%HWHQ+DVVHO|VDPW
+lYULQJHPHGWLOOK|UDQGHPLQGUH|DU

Översiktsplanen kan kompletteras med en fördjupad
|YHUVLNWVSODQHOOHUPHGHWWWHPDWLVNWWLOOlJJRIWD|YHU
tätorter eller kustområden. En fördjupad översiktsplan är
ett komplement för att bredda beslutsunderlaget och för
att precisera den kommuntäckande översiktsplanen.
Planprocessen för att upprätta eller ändra en översiktsSODQHQI|UGMXSQLQJHOOHUHWWWHPDWLVNWWLOOlJJUHJOHUDVL
NDS3ODQRFKE\JJODJHQ

Se planområdes avgränsning i kartform på nästkommande sida.

DEMOKRATI OCH PLANPROCESSEN
Översiktsplaneprocessen ska ske med öppenhet och
LQV\QIUnQVnYlOP\QGLJKHWHUI|UHWDJRUJDQLVDWLRQHURFK
allmänhet. På så sätt skapas förutsättningar för ett brett
och starkt förankrat beslutsunderlag som kan fungera i
många år framöver. Processen för att upprätta eller ändra
HQ|YHUVLNWVSODQHQI|UGMXSQLQJHOOHUHWWWHPDWLVNWWLOOlJJ
UHJOHUDVLNDS3ODQRFKE\JJODJHQ

För att kunna bedöma i vilken riktning skärgården ska
IRUPDVWDVHQI|UGMXSDG|YHUVLNWVSODQIUDPPHGW\GOLJD
strategier och målsättningar som kompletterar den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupad översiktsSODQOlJJHUJUXQGI|UHQEUHGSROLWLVNVDPV\QVDPWJHU
en viss förutsägbarhet vad gäller fortsatt utveckling av
Oxelösunds skärgård.

Att föra dialog i samband med planprocessen innebär att
medborgarna i ett tidigt skede ges möjlighet att komma
PHGV\QSXQNWHU6\IWHWPHGDWWI|UDHQPHGERUJDUGLDORJ
XW|YHUGHQIRUPHOODVDPUnGVVN\OGLJKHWHQlUDWWVDPODLQ
NRPPXQLQYnQDUQDVNXQVNDSHUIDUHQKHWHURFKEHKRYI|U
att kunna överväga dessa tidigt i processen.

UPPDRAG OCH SYFTE
0LOM|RFK6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ¿FNGHW
LQLWLDODXSSGUDJHWDWWXWDUEHWDHQVNlUJnUGVSODQHQ
I|UGMXSDG|YHUVLNWVSODQI|U2[HO|VXQGVVNlUJnUGLPDM
2012. Arbetet med skärgårdsplanen återupptogs igen
LE|UMDQDY(QSROLWLVNVW\UJUXSSKDUI|OMWDUEHWHW

När ett förslag till fördjupad översiktsplan upprättas ska
NRPPXQHQVDPUnGDPHG/lQVVW\UHOVHQPHGEHU|UGD
kommuner och med regionala organ. Tillfälle för samråd
VNDlYHQJHVWLOODQGUDP\QGLJKHWHURUJDQLVDWLRQHUNRPmuninvånare och enskilda i övrigt som berörs av förslaJHW6\IWHWPHGVDPUnGlUDWWInIUDPHWWEUDEHVOXWV
XQGHUODJRFKDWWJHP|MOLJKHWWLOOLQV\QRFKSnYHUNDQ

6\IWHWPHGGHQQDI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQlUDWWGHQ
ska bidra till ett mer samlat kunskapsunderlag gällande
Oxelösunds skärgård för att förenkla och vägleda framtida
beslut vid tillståndsprövningar och detaljplaneärenden.
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Inledning

,QNRPQDV\QSXQNWHUVDPPDQVWlOOVRFKEHDUEHWDVLQL
förslaget som därefter ställs ut för granskning under minst
WYnPnQDGHU/lQVVW\UHOVHQIUDPI|UVLQDV\QSXQNWHULHWW
VlUVNLOWJUDQVNQLQJV\WWUDQGHVRPVNDELIRJDVPHGSODQHQ
YLGDQWDJDQGHW,QNRPQDV\QSXQNWHUVDPPDQVWlOOVDY
kommunen i ett särskilt utlåtande. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska kommunen ställa ut
I|UVODJHWSnQ\WW

Start

Utredningar/
medborgardialog

När granskningsförfarandet är slutfört kan kommunfullmäktige ta beslut om att anta den fördjupade översiktsplanen. Den vinner därigenom laga kraft.

Samråd

Granskning

Se illustration av planprocessen till höger.

MEDBORGARDIALOG
Antagande

Initialt i processen med den fördjupade översiktsplanen
för skärgården gjordes en webbaserad medborgardialog.
Dialogen initierades under augusti 2014 för att få en
tidig indikation på allmänhetens och verksamheters
uppfattning om skärgården och hur den bör utvecklas.
'HWIDQQVGnP|MOLJKHWDWWOlPQDV\QSXQNWHURFKWDQNDU
NQXWQDWLOOHWWGLJLWDOWNDUWYHUNW\J

FÖP

)OHUWDOHWYlUGHIXOODV\QSXQNWHUVDPODGHVLQRFKKDU
tagits i beaktning vid upprättandet av denna fördjupade
översiktsplan.

Teckenförklaring
Planområdesavgränsning

Karta som visar planområdesavgränsning
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Vision Oxelösunds skärgård 2030
VISION OCH MÅL

Utifrån vision och målsättningar har sedan strategier för
skärgårdens intressen formulerats. Dessa strategier går
att läsa i kapitel 4.

Oxelösunds skärgård 2030
Oxelösunds kommuns varumärke som attraktiv skärgårdsNRPPXQVNDVWlUNDV6NlUJnUGHQVEH¿QWOLJDYlUGHQVND
utvecklas och tas tillvara på utifrån sina unika möjligheter.

Strategierna för skärgårdens intressen är utformade för
att på olika sätt förverkliga målen och den övergripande
YLVLRQHQVDPW\WWHUOLJDUHNRQNUHWLVHUDKXUYLVLRQHQ
ska eftersträvas. Detta arbetssätt förväntas skapa en
W\GOLJKHWI|UDOODVRPlULQEODQGDGHLDUEHWHWPHGDWW
uppnå visionen för Oxelösunds skärgård.

För att Oxelösunds skärgård ska utvecklas i önskad
ULNWQLQJEHK|YVHQJHPHQVDPIUDPWLGVELOGVRPW\GOLJW
visar på vilket sätt detta kan genomföras. Tidigt i arbetet
med den fördjupade översiktsplanen för skärgården
XWDUEHWDGHVHQYLVLRQVRPJHQRPV\UDWKHODSURFHVVHQ
Både vision och målsättningar är politiskt förankrade
beslut.

'HI\UDPnOVlWWQLQJDUQDlUDNWLYWXULVPRFKDWWUDNWLYW
EHV|NVPnOIXQJHUDQGHVNlUJnUGVVDPKlOOHEHYDUD
kultur- och naturmiljöer samt utveckla båtliv och
båtsportsaktiviteter.

Nedan redovisas hur visionen är tänkt att förverkligas.

Hur hänger vision och genomförande ihop?
Visionen är den övergripande framtidsbilden för hur
skärgården ska utvecklas. Utifrån visionen får arbetet en
LQULNWQLQJVRPVHGDQI\UDROLNDPnOVlWWQLQJDUKDUNRSSODWV
till. Målen är ett sätt att konkretisera visionen och
beskriva den på ett mer detaljerat sätt. Målsättningarna
stödjer visionen och visar hur kommunen ska arbeta för
att nå denna.

1. Vision

Oxelösund, naturnära och aktiv skärgårdsmiljö
2. Mål
Aktiv turism och attraktivt besöksmål

Fungerande skärgårdssamhälle

Bevara natur- och kulturmiljöer

Utveckla båtliv och båtsportsaktiviteter

3. Strategier
Strategier för skärgårdens intressen

gVSHFL¿NDVWUDWHJLHU
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Vision Oxelösunds skärgård 2030

Aktiv turism och attraktivt besöksmål

skärgårdens identitet. Genom att arbeta med detta mål
stärks skärgårdens identitet och karaktär.

2[HO|VXQGVVNlUJnUGVNDYDUDHQDWWUDNWLYWLOOJlQJOLJRFK
hållbar skärgård för Oxelösundsbor och för besökare.
Skärgården ska vara ett rekreations- och friluftsområde
GlU|DUQDVXQLNDQDWXURFKNXOWXUYlUGHQO\IWVIUDP'HW
allmänna friluftslivet ska ha goda möjligheter att besöka
öarna.
Skärgårdens öar ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av
friluftsliv för alla åldrar. Tillgängligheten till stränderna ska
behållas och om möjligt utvecklas. Genom att arbeta med
detta mål kan många människor ta del av den attraktiva
skärgårdsmiljön.

Utveckla båtliv och båtsportsaktiviteter
Båtliv och båtsportsaktiviteter är en viktig del av det
rörliga friluftslivet. Skärgårdsmiljön är så pass nära
fastlandet att den bidrar till livskvalitet med att bo i
2[HO|VXQGVNRPPXQ0|MOLJKHWHQDWWNXQQDOnQDK\UD
HOOHUKDHJHQEnWVDPWDWWnNDPHGVNlUJnUGVWUD¿NHQ
är viktigt för att alla ska kunna uppleva Oxelösunds
skärgård. Allt detta måste på ett bra sätt kombineras
med Oxelösunds hamn- och industriverksamhet som är
av riksintresse. Genom att arbeta med detta mål stärks
HWWKnOOEDUWEnWOLYVnDWWÀHUPlQQLVNRUNDQXSSOHYD
Oxelösunds skärgård.

Fungerande skärgårdssamhälle
Oxelösunds skärgård ska vara ett fungerande
skärgårdssamhälle med attraktiva fritidsboenden.
%H¿QWOLJDIULWLGVKXVRPUnGHQVNDIRUWOHYDRFKXWYHFNODV
i en hållbar riktning så att utsläpp kan minska. En
eventuell förtätning av fritidsboendet ska föregås av
prövning genom detaljplan och ska endast ske i redan
LDQVSUnNWDJQDRPUnGHQLKDUPRQLPHGQDWXUNXOWXURFK
IULOXIWVYlUGHQ%HE\JJHOVHUHJOHURFKDQGUDUHVWULNWLRQHU
VNDYDUDW\GOLJDRFKELGUDWLOOHQOnQJVLNWLJWKnOOEDU
skärgård. Genom att arbeta med detta mål skapas
förutsättningar för en levande skärgårdsmiljö.

Bevara natur- och kulturmiljöer
Oxelösunds skärgård karaktäriseras till stor del av en
REHE\JJGPLOM|PHGK|JDQDWXURFKNXOWXUYlUGHQ
Målsättningen är att skärgården även i framtiden ska
NDUDNWlULVHUDVDYGHVVDYlUGHQ%H¿QWOLJDQDWXURFK
NXOWXUPLOM|HUVNDLGHQWL¿HUDVRFKVN\GGDV'HVNDlYHQ
göras tillgängliga utifrån dess unika förutsättningar och
marknadsföras för att bli en del av Oxelösunds och
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Förutsättningar
VISION 2025

)|UHWDJVNOLPDWHWlU|SSHWYLXSSPXQWUDUQ\DLGpHURFK
WURUSnYDUDQGUD6HUYLFHQSULYDWRFKRIIHQWOLJlUWLOOJlQJlig och av god kvalitet.

År 2012 antogs en vision för Oxelösunds kommun som
kommunen genom det gemensamma arbetet tillsammans
strävar efter att uppnå. Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommen ska
utvecklas i ett längre perspektiv.

7LOOVDPPDQVPHGDQGUDE\JJHUYLJRGDXWELOGQLQJVYlJDUI|UDWWIUlPMDOlUDQGHNRPSHWHQVRFKP|MOLJKHWWLOO
utveckling för både invånare och samhället som helhet. I
Oxelösund kan alla växa.

Oxelösund – här börjar världen
I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över
YnURUWRFKPHG|SSHQKHWI|URPYlUOGHQRFKQ\DLGpHU
väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.

/lVPHURP9LVLRQRFKDQGUDVW\UGRNXPHQW
på www.oxelosund.se

ÖVERSIKTSPLAN OXELÖSUND 2010

Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med
HWWYDULHUDWDWWUDNWLYWERHQGH9LPnUEUDRFKXSSOHYHU
god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet
till omvärldens rika utbud.

Den gällande kommunomfattande översiktsplanen antogs
2010. I den benämns skärgården som en av de största
NYDOLWpHUQDL2[HO|VXQGPHGGHVVK|JDQDWXURFKUHN
reationsvärden. Vidare anges att karaktären av orörd
VNlUJnUGVQDWXUPHGEHE\JJHOVHDYPLQGUHVWRUOHNVRP
lUDQSDVVDGWLOOQDWXUHQVWRSRJUD¿VNDEHYDUDVcWJlUGHU
som främjar det rörliga friluftslivet och turism bör tillåtas.
6WUDQGVN\GGHWWDVKlQV\QWLOOLDOODlUHQGHQ)DVWLJKHWVbildning och försäljning av arrenden ska i första hand
föregås av detaljplan.

2[HO|VXQGLQJnULHWWUHJLRQDOWQlULQJVOLYVRPlUVWDUNW
Q\¿NHWRFKPnQJVLGLJW9LYlUQDURPK|JNRPSHWHQV
öppet företagsklimat och god service.

Mod, stolthet och öppenhet
I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriHOODRFKNXOWXUHOODEDNJUXQG'HWJHUVWDELOLWHWI|UXWVlWWningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling
och tillväxt på alla plan.

En revidering av Översiktsplan 2010 med tidsperspektivet
2030 pågår. Översiktsplan Oxelösund 2030 beräknas antas under 2018. Förutsättningarna för skärgården anses
fortsatt vara aktuella för ÖP 2030. Arbetet med en fördjuSDG|YHUVLNWVSODQJHQRPI|UVSDUDOOHOOWRFKELGUDUPHGÀHU
RFKW\GOLJDUHVWlOOQLQJVWDJDQGHQI|UVNlUJnUGHQ

9LVWnUI|U|SSHQKHWPHOODQNRPPXQLQYnQDUHRUJDQLVDWLRQHURFKRIIHQWOLJYHUNVDPKHW9LYlONRPQDUQ\DLQYnQDUHLGpHURFKI|UHWDJ9LXWYHFNODVWLOOVDPPDQVPHGYnU
region och omvärld.

Läs mer om översiktsplaneringen
på www.oxelosund.se

Hav, skärgård och närhet
,2[HO|VXQGKDUYLQlUDWLOOKDYHWRFKVNlUJnUGHQHQ
närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser
RFKHWWULNWIULWLGVOLYI|ULQYnQDUHRFKEHV|NDUH+lU¿QQV
attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierande
bostäder.

VINDKRAFT - TILLÄGG TILL
ÖVERSIKTSPLAN 2010
I januari 2013 antogs ett tematiskt tillägg till Översiktsplan
2010. Planen visar kommunens ställningstagande vad
gäller vindkraft inom kommunen. Vindkraft är en nationell
DQJHOlJHQKHWRFKHWWDOOPlQWLQWUHVVHGnRPVWlOOQLQJHQ
WLOOPHUI|UQ\HOVHEDUHQHUJLlUQ|GYlQGLJI|UDWWNODUD
de miljömål Sverige och EU har satt och för att minska
beroendet av fossila bränslen. Oxelösunds kommun ser
SRVLWLYWSnYLQGNUDIWVRPHQHUJLNlOODRFKKDUXWWU\FNW
en vilja att en allt större del av energin ska komma från
I|UQ\EDUDHQHUJLNlOORU

6WDGHQVVWRUOHNP|MOLJJ|UQlUKHWWLOOYDUDQGUDWLOOJRG
service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt
strategiska läge och goda kommunikationer är vi också
GHODYRPYlUOGHQVXWEXGDYVHUYLFHWMlQVWHURFKXSSOHY
elser.

Omvärld, tillväxt och utveckling
,2[HO|VXQGKDUYLHWWVWDUNWQlULQJVOLYVRPEHVWnUDYÀHUD
olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen.
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Förutsättningar

Inriktningen för inventeringen har varit att ge en allmän
EHVNULYQLQJDYODYÀRUDQLVNlUJnUGHQVDPWDWWSHNDXW
särskilt viktiga områden för artrikedomen inom gruppen.

Kommunens ställningstagande är att vindbruk får etableUDVPHQXWDQDWWVNDGDDQGUDEH¿QWOLJDYlUGHQL2[HO|sunds skärgård.

6DPWOLJDLQYHQWHULQJDU¿QQVWLOOJlQJOLJD
på www.oxelosund.se

Större delen av Oxelösunds skärgård omfattas av en rad
ROLNDULNVLQWUHVVHQ7LOOlJJHWVV\IWHlUDWWYlJDVDPPDQ
dessa och göra ett ställningstagande till var och hur vindkraft lämpar sig i skärgården.

MILJÖKVALITETSMÅL

Planförslaget resulterade efter en sammanvägning
av olika intressen och värden att vindkraft endast ska
SU|YDVLQRPHWW\WWUHRPUnGHXWHWLOOKDYV,QRPRPUnGHW
bedömer kommunen att företräde för vindbruk skall råda
gentemot övriga intressen. Det område kommunen anser
OlPSOLJI|UYLQGNUDIWOLJJHUNLORPHWHUV\GRVWRP|Q
+lYULQJH7LOOlJJHWKDULQDUEHWDWVLI|UHOLJJDQGHSODQI|Uslag.

Nationella miljökvalitetsmål

ANDRA PLANER OCH INVENTERINGAR

De nationella målen ska fungera vägledande för en ekologiskt hållbar utveckling. I sin planering ska Oxelösund
eftersträva att utföra ett aktivt miljöarbete för att bidra till
att de nationella miljömålen uppnås.

Riksdagen antog år 1999 femton statliga miljökvalitetsPnORFK\WWHUOLJDUHHWW'HVVDEHVNULYHUKXUPLOM|Q
L6YHULJHVNDYDUD0nOHQVW\U6YHULJHVPLOM|DUEHWHRFK
visar vägen för hur de stora miljöproblemen ska lösas till
nU,GDJVOlJHW¿QQVGHWVH[WRQROLNDPnOGlUNRPPXQHUQDKDUP\FNHWYLNWLJDUROOHULDUEHWHWPHGPnOXSSI\OOHOVHQ

$QGUDSODQHULQYHQWHULQJDURFKXWUHGQLQJDUVRPEHU|U
skärgården och som ligger till grund för bedömningar
som görs i den fördjupade översiktsplanen redogörs
nedan.

De miljökvalitetsmål som främst har koppling till OxelöVXQGVVNlUJnUGVPLOM|lUNXUVLYWPDUNHUDGH

Naturvårdsplan för Skärgården i
Oxelösunds kommun
1DWXUYnUGVSODQHQDQWRJVDY0LOM|RFKVDPKlOOVE\JJnadsnämnden i december 2012. Naturvårdsplanen är
HQVDPODGUHGRYLVQLQJDYGHQDWXUYlUGHQVRP¿QQVL
Oxelösunds skärgård. Den är vägledande för kommunens
DUEHWHPHGQDWXUYnUGIULOXIWVOLYRFKPLOM|PnOHQ
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Inventering av stränder i Oxelösunds skärgård
Oxelösunds kommun har med stöd av statliga bidrag
/21$/RNDOD1DWXUYnUGVVDWVQLQJHQ WDJLWIUDPHQ
inventering av skärgårdens stränder i december 2013 för
att samla in kunskap om skärgårdens olika stränder.
I skärgårdsmiljön är mötet mellan land och hav av stor
EHW\GHOVHXWLIUnQHQUDGROLNDDVSHNWHU(QGHOVWUlQGHU
KDUHWWP\FNHWULNWYl[WRFKGMXUOLYRFKlUYlUGHIXOODI|U
GHQELRORJLVNDPnQJIDOGHQPHGDQDQGUDlUEUDDWWEDGD
eller lägga till med båten vid och är viktiga för ett aktivt
friluftsliv.

Botanisk inventering i Oxelösunds skärgård

Begränsad klimatpåverkan
6N\GGDQGHR]RQVNLNW
Grundvatten av god kvalitet
Ett rikt odlingslandskap
Frisk luft
Säker strålmiljö
Hav i balans samt levande kust- och skärgårdsmiljö
Storslagen fjällmiljö
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
0\OOUDQGHYnWPDUNHU
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer om Sveriges miljömål på www.miljomal.se

Inventeringen är en botanisk dokumentation av Oxelösunds skärgårdsmiljö från 2011 med samlad kunskap om
H[HPSHOYLVÀRUDODYDULQVHNWHURFKInJODUVRPlUYLNWLJD
för skärgården. Inventeringen visar höga naturvärden
SnÀHUWDOHWVWlOOHQXWHL2[HO|VXQGVVNlUJnUG1DWXUHQ
är till stor del orörd men dessa värden löper stor risk att
I|UVYLQQDRPGHLQWHWDVKlQV\QWLOO

Lavar i Oxelösunds skärgård
En översiktlig inventering vilken redovisar information om
värdefulla naturmiljöer i Oxelösunds skärgård. Arbetet
LQYHQWHUDUÀHUDROLNDRUJDQLVPJUXSSHUGlUPDQYHWHOOHU
misstänker att skärgården är viktig för artrikedomen.
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Förutsättningar

Regionalt miljömålsarbete
/lQVVW\UHOVHQKDUHQVDPRUGQDQGHUROOYDGJlOOHUPLOM|
PnOVDUEHWHW/lQVVW\UHOVHQKDUWDJLWIUDPHWWnWJlUGV
program för Södermanlands miljö som gäller 2015-2020.
6\IWHWPHGGHWWDlUDWWK|MDOlQHWVDPELWLRQHUPHGDWW
QnJHQHUDWLRQVPnOHWRFKPLOM|NYDOLWHWVPnOHQ'HW¿QQV
också miljö- och klimatråd som ska öka samarbetet i
regionen samt att få miljö- och klimatarbetet att få geQRPVODJ/lQVVW\UHOVHQDQVYDUDURFNVnI|UVDPRUGQLQJ
av ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Oxelösund deltar aktivt i arbetet med det regionala åtgärdsprogrammet och ska göra det även fortsättningsvis.

Lokala miljömål
För närvarande har Oxelösunds kommun inga lokala miljömål. Kommunen håller på att ta fram en övergripande
VWUDWHJLI|UKnOOEDUXWYHFNOLQJ'HQQDNRPPHUDWWKD)1V
globala mål som grund. Strategin kommer sedan ligga
till grund för kommunens fortsatta arbete med att ta fram
lokalt anpassade miljömål.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
,2[HO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVJRGDP|MOLJKHWHUWLOOIULOXIWV
natur- och kulturupplevelser för människor inom ett stort
RPUnGH6NlUJnUGVRPUnGHWKDURFNVnVWRUEHW\GHOVHVRP
OLYVPLOM|UDVWRPUnGHRFKXSSYl[WRPUnGHI|UGMXURFK
växtlivet i och runt Östersjön.
Många utmaningar och frågor som rör kust och skärgård
lUJHPHQVDPPDI|UGHÀHVWDNXVWNRPPXQHUQD'HWWD
gäller regionalt i länet men även i ett större sammanhang.
gVWHUVM|QLVLQKHOKHWLQNOXVLYHDOOWNXVWYDWWHQL2[HO|VXQGVNRPPXQKDUHQK|JQlULQJVEHODVWQLQJRFKlUL
behov av åtgärder. Kustvattnet är oberoende av adminisWUDWLYDJUlQVHURFKYHUNVDPKHWHUXWVOlSSHOOHUnWJlUGHUL
en kommun kan påverka vattenkvaliteten i en annan.

12

3

Förutsättningar

DÅTIDA SKÄRGÅRDEN
Båtlivet har alltid varit centralt för Oxelösund och är väl
förknippat med stadens historia. På grund av läget vid
kusten har olika sorters båtaktiviteter varit självklara i
Oxelösund sedan länge.
8WHSn|Q+DPQVNlUXWDQI|U%HWHQRFK+|JVNlUKDU
PDQIXQQLWJDPODOlPQLQJDUHIWHUEHE\JJHOVHLIRUPDY
HQ¿VNHKDPQIUnQWDOHW'HWYDUGRFNI|UVWXQGHU
WDOHWRFKIUDPnWVRPEnWWUD¿NHQVQDEEW|NDGHRFK
GlUPHGRFNVnEHW\GHOVHQDY2[HO|VXQGVVNlUJnUG'HW
var också i mitten av 1400-talet som Oxelösund som tidigast känt har omskrivits i sjösammanhang då kung Karl
.QXWVVRQ%RQGHOlUKDVDPPDQWUlGGPHGVLQUHJHULQJ
5LNHWV5nGSnHWWVNHSSL2[HO|VXQG

Lotsare framför Hävringe båk i början av 1900-talet

,WDNWPHGDWWEnWWUD¿NHQ|NDGHVnHWDEOHUDGHVVnVPnQLQJRPOlQJVNXVWHQNURJDUPHGPDWORJLRFKLPnQJD
fall lotshjälp för de som kom från sjöss. Ända sedan i
början av 1900-talet har det funnits båtvarv i Oxelösunds
VNlUJnUGVPLOM|3nÀHUDKnOOLRUWHQWLOOYHUNDGHVGHWWUl
EnWDULPLQGUHVNDODEODQGDQQDWSn|Q+lYULQJH
3ODFHULQJHQLQYLGNXVWHQKDULQQHEXULWDWWÀHUWDOHWORWVDU
funnits i området. Den äldsta kända uppgiften om att
organiserad lotsning har bedrivits i Oxelösund är ända
WLOOEDNDWLOOnU%ODQGDQQDWXWHSn|Q+lYULQJHKDU
GHWIXQQLWVORWVYHUNVDPKHWLÀHUDKXQGUDnUGlUGHWlOGVW
EHYDUDGHORWVXSSDVVQLQJVKXVHWlUIUnQ3n+lYULQJH¿QQVRFNVnGHQlQQXlOGUHPHWHUK|JDEnNHQ
Båken stod färdig år 1751 och har stått där sedan dess. I
Oxelösund fanns år 1905 den första motordrivna lotsbåWHQLODQGHW%nWHQ´0XOOH´¿QQVEHYDUDGRFKlUXSSVWlOOG
vid Sjöfartsmuseet för allmän beskådan. Just lotsar och
ORWVQLQJKDUKDIWVWRUEHW\GHOVHI|U2[HO|VXQGVXWYHFNOLQJ
som samhälle och stad.

Fiskebåten Bris med sin fångst

,E|UMDQDYWDOHWYDU¿VNHWLKXYXGVDNNQXWHWWLOO
¿VNHERVWlOOHQLVNlUJnUGHQGlUVMlOYKXVKnOOQLQJVSULQFLSHQ
gällde. En del av fångsten såldes för att få ihop kontanter
WLOO|YULJDI|UQ|GHQKHWHUPHQLE|UMDQYDUEnWDUQDVPn
och fångsten inte särskilt stor. Fram mot andra världsNULJHWYl[WHEnWDUQDLVWRUOHNRFKGHWEOHYXQGHUNULVnUHQ
en god marknad för exempelvis strömming. I dagsläget
KDUGHWORNDOD¿VNHWJHQRPJnWWHQNUDIWLJPLQVNQLQJL
jämförelse med hur det historiskt har sett ut.

Bäckströms båtvarv ute på
ön Hävringe

Nuvarande bygdegård i Gamla Oxelösund från 1672

Fiskebåten NG 1 utanför
Femörehuvud år 1966

En lotsbåt vid kajen i Gamla Oxelösund
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NUTIDA SKÄRGÅRDEN
Följande del redogör för skärgårdens nuläge och delas
XSSLQRUUDYlVWUD|VWUDV|GUDVDPW\WWUHVNlUJnUGHQ
Se indelning på kartan nedan.

Norra Skärgården

Teckenförklaring
Planområdesavgränsning
Områdesindelning

Östra Skärgården

Västra Skärgården

Södra Skärgården

Yttre Skärgården

,QDWXUYnUGVSODQHQI|U2[HO|VXQGVVNlUJnUGNODVVL¿FHUDV
Ålös kulturlandskap som ett värdefullt område väsentligt
för att upprätthålla en god status hos den biologiska
mångfalden i skärgården. Området anses vara nära
reservatklass.

Norra skärgården
Ålö
Ålö ligger nordöst om Gamla Oxelösund och är en av
de största öarna i Oxelösunds skärgård. Vegetationen
består främst av skog. Ålö nämns för första gången
år 1444 men då under namnet Aaløø. Ön är viktig för
2[HO|VXQGVNXOWXUHOODDUYVRPVNlUJnUGVNRPPXQRFK
GHQlOGUHJnUGVRP¿QQVEHYDUDGSn|QYDUIUnQE|UMDQ
en lots- och skärgårdshemman där man försörjde sig på
EODQGDQQDW¿VNHRFKMRUGEUXN0DUNHQEUXNDGHVVLVWD
gången 1956. Öns tidigare betesmarker medför att det
QXPHUD¿QQVHWWNUDIWLJWLQVODJDYHNSn|QcO|lUYLNWLJ
för Oxelösunds kulturella arv som skärgårdskommun. I en
antikvarisk studie av Sörmlands museum 2012 konstateras att gården på ön har ett stort bevarandevärde. Miljön
vid och runt Ålö skärgårdshemman har ett kulturhistoriskt
upplevelsevärde och förmedlar en berättelse om anläggningens tidigare användning. Under utvecklingsprojektet
mellan 2011-2015 restaurerades skärgårdshemmanet och
EU\JJRUQDUHQRYHUDGHVI|UDWWJ|UD|QPHUWLOOJlQJOLJI|U
besökare.

Skärgårdshemman på Ålö
Stora Trässö och Lilla Trässö
Stora och Lilla Trässö är två mindre öar belägna öster
om Ålö. Stora Trässö är en övervägande bergig ö med
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HQW\SLVNWDOOGRPLQHUDGVNlUJnUGVVNRJVRPRPJHVDY
NOLSSVWUlQGHU3n|Q¿QQVHWWVWRUWHNWUlGPHGFLUNDI\UD
meters stamomkrets. Stora Trässö är en av få större
|DUVRPKHOWVDNQDUEHE\JJHOVHbYHQ/LOOD7UlVV|lUHQ
bergig ö med likartad vegetation. Vattnet kring de båda
öarna är fågelrika.

3nQRUUDVLGDQDY|QYLG.RUVKROPHQ¿QQVnUJDPOD
OLQGDURFKSn)XU|Q¿QQVHQFLUNDnUJDPPDOKlOOPDUNVVNRJ3n|Q¿QQVRFNVnHWWWDOIULWLGVKXVDUUHQGHQgQOLJJHUWLOOVWRUGHOLQRPLQGXVWULQVLQÀXHQVRPUnGH
6DPPDQWDJHW¿QQVPnQJDLQWUHVVHQSn|QYLONHQJ|U
den extra intressant.

Unikt för Lilla Trässö är att ön har vikar i alla vädersträck.
'HWJ|UDWWGHWDOOWLG¿QQVHQEUDOlYLNOlPSOLJDWWDQJöra med båt. Lilla Trässö är därför den ö i skärgården
VRPWUROLJWYLVKDUÀHVWEnWEHV|NDUH+lU¿QQVXWHGDVV
RFKSDSSHUVNRUJgQlUDYVWRUEHW\GHOVHI|UGHWU|UOLJD
friluftslivet.

I naturvårdsplanen för Oxelösunds skärgård så klassas
)XU|QVV|GUDGHOPHGEH¿QWOLJW1DWXUDVN\GGVRP
HWWP\FNHWYlUGHIXOOWRPUnGH2PUnGHWKnOOHUUHVHUYDWklass.

I naturvårdsplanen för Oxelösunds skärgårds så klassas
Stora och Lilla Trässö som tämligen värdefulla områden.
Båda öarna pekas ut som områden med till viss del höga
YlUGHQVRPlUYLNWLJDDWWWDKlQV\QWLOOLSODQHULQJHQ

Sörmlandsleden och stenmur på Furön

Östra skärgården
Stora Äspskär
6WRUDbVSVNlUOLJJHUV\G|VWRP)XU|QRFK%MXUVKDOVHQ
)UnQKDYHWVHWWJHU|QHWWOXPPLJWLQWU\FNYLONHWNDQI|Uklaras av öns stora ekar. Lövskogen har sitt ursprung i ett
JDPPDOWEHWHVODQGVNDS%XVNVNLNWHWlUGnOLJWXWYHFNODW
YLONHWJ|UDWWGHWQlVWLQWLOO¿QQVHQSDUNOLNQDQGHNDUDNWlU
där besökare lätt kan gå på stigarna. Stora Äspskär är
HQDYInVW|UUH|DUVRPKHOWlUXWDQEHE\JJHOVH6WRUD
Äspskär är möjlig för de utan egen båt att besöka med
någon av de båtturer som erbjuds under sommartid.

Släta klippor och unika naturhamnar på Lilla Trässö

Västra skärgården
Furön och Bjurshalsen
+LVWRULVNWKDU|DUQD)XU|Q%MXUVKDOVHQ+|QVKROPHQRFK
Korsholmen avgränsats med vatten mellan landmassorna. På grund av landhöjningen har dessa öar idag vuxit
VDPPDQgDUQD¿QQVEHVNULYQDVnOnQJWWLOOEDNDVRPSn
WDOHW+lUKDUGHWIXQQLWVROLNDW\SHUDYYHUNVDPKHW
HUVnVRP¿VNHRFKWXOOYHUNVDPKHWPHQRFNVnRGOLQJRFK
djurhållning.

6WRUDbVSVNlUlUDYVWRUEHW\GHOVHI|UIULOXIWVOLYHWgQV
NOLSSRUKDUJRGDI|UXWVlWWQLQJDUI|UEDG3n|Q¿QQVRFNVnJULOOSODWVXWHGDVVRFKYLQGVN\GG+lU¿QQVlYHQHQ
mindre grotta av okänt ursprung som är cirka två meter
djup.

+lU¿QQVHQYDQGULQJVOHGVRPlUHQGHODY6|UPODQGVleden. Längs denna går det att uppleva delar av odlingsODQGVNDSHWRPJlUGDWDYHQPHWHUOnQJVWHQPXU
utsikt över skärgårdslandskapet och äldre vegetation. Vid
OHGHQV|VWUDYlQGSXQNW¿QQVP|MOLJKHWDWWVWDQQDWLOOYLG
HWWVNlUPVN\GGPHGHOGVWDGGlUGHWRFNVnlUP|MOLJWDWW
bada. Närheten till fastlandet gör ön tillgänglig. Besökare
XWDQHJHQEnWNDQQn|QJHQRPDWWH[HPSHOYLVK\UDHQ
eka och ro över från Gamla Oxelösund.

I naturvårdsplanen för Oxelösunds skärgård så klassas
6WRUDbVSVNlUVRPHWWP\FNHWYlUGHIXOOWRPUnGH2PUndet håller reservatklass.

Södra delarna av Furön och Bjurshalsen är utpekat som
HWW1DWXUDRPUnGH+lU¿QQVHQJDPPDOWDOOGRminerad barrskog där de äldsta träden uppskattas vara
minst 200 år gamla. Detta tallskogsbestånd är ett av de
äldsta i Oxelösunds skärgård. Till Natura 2000-området
¿QQVHQEHYDUDQGHSODQXSSUlWWDGDY/lQVVW\UHOVHQ

En av ekarna på Stora Äspskär
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Hasselö
+DVVHO|lUHQVW|UUH|EHOlJHQ|VWHURP)XU|QRFK%MXUVhalsen. Vegetationen karaktäriseras av en medelålders
ekblandskog centralt på ön med ekar vars omkrets är upp
WLOOFLUNDWYnPHWHU(NEHVWnQGHWRFKODYÀRUDQSn|QKDU
ett högt naturvärde och är bevarandevärt. På öns södra del
¿QQVHQlOGUHEDUUEODQGVNRJPHGULNOLJDLQVODJDYG|GYHG

Fågelskär
)nJHOVNlUlUHQPLQGUH|EHOlJHQ|VWHURP+DVVHO|%HUJ|9HJHWDWLRQHQEHVWnUWLOOVWRUGHODYHQP\FNHW
grov och gammal tallskog. Innanför vikarna går en brant
EHUJVU\JJ|YHUKHOD|Q,QRUGEUDQWHQYl[HUPRVVULN
granskog. Mot väster övergår den i fuktig alskog. Resten
av ön består av klippor och hällmarkstallskog.

3n+DVVHO|¿QQVHWWVNlUJnUGVKHPPDQVRPlUNXOWXUhistoriskt intressant och en viktig del av Oxelösunds
skärgårds historia. Den första bosättningen skedde redan
på 1750-talet då arrendatorn försörjde sig på både djurKnOOQLQJRFK¿VNH6HGDQWDOHWKDU+DVVHO|HQGDVW
haft fritidsboende.

På Fågelskär kan besökare studera de båda bergarWHUQDJUDQLWRFKJQHMV3n|QVLQUHGHODU¿QQVHQVWRU
DYVQ|UGKDYVYLNHQXWELOGDGODJXQ'HQQDlUWLOOVW|UUH
GHOHQRPJlUGDGYDVVKDYVVlYRFKEOnVlY)nJHOVNlUlU
RFNVnLQWUHVVDQWI|UIULOXIWVOLYHWRFK|QlUÀLWLJWEHV|NWDY
fritidsbåtar. Oxelösunds kommun har uppfört och sköter
WRDOHWWVRSKDQWHULQJVRFKEU\JJDQOlJJQLQJSn|Q

I naturvårdsplanen för Oxelösunds skärgård så klassas
+DVVHO|VHNVNRJRFKV|GUDGHODUQDDY|QVRPYlUGHIXOOD
områden. Områdena anses vara nära reservatklass.

)nJHOVNlUNODVVDVLQDWXUYnUGVSODQHQVRPHWWP\FNHW
YlUGHIXOOWRPUnGHRFKlURFNVnHWWDYNRPPXQHQVWYn
naturreservat. Reservatet bildades år 1997 och marken
ägs av Statens fastighetsverk.

Hasselö-Bergö
'HQOLWHPLQGUH|Q+DVVHO|%HUJ|OLJJHUQRUG|VWRP+DVVHO|0HOODQ|DUQDlUGHWUHODWLYWJUXQWYLONHWJ|UDWWGHW
vid lågvatten är möjligt att vada mellan öarna.

Södra skärgården
Beten
Beten i södra delen av skärgården är en ö som domineras av klippstränder. Ön har höga natur- och friluftsvärGHQ3n|QVV|GUDVLGDXSSWUlGHUÀDWDEDGYlQOLJDNOLSSRU
RFKVWUDQGKlOODU,%DUUYLNHQ¿QQVVnYlONOLSSVWUDQG
moränstrand och sandstrand som fungerar utmärkt som
badplats med utsikt mot horisonten. Just sandstranden
VRP¿QQVKlUlUHWWP\FNHWRYDQOLJWLQVODJL2[HO|VXQGV
VNlUJnUG9LGVWUDQGHQ¿QQVRFNVnWRDOHWWJULOOSODWVRFK
YLQGVN\GGI|UGHVRPYLOO|YHUQDWWD8QGHUVRPPDUWLG
¿QQVP|MOLJKHWI|ULFNHEnWlJDUHDWWnNDXWWLOO%HWHQPHG
VNlUJnUGVWUD¿NHQIUnQ*lVWKDPQHQ

+DVVHO|%HUJ|lUHQW\SLVNVNlUJnUGV|GlUVNRJHQXQdantagits skogsbruk och har fått växa fritt. Vegetationen
domineras av tallskog på ganska mager mark. På öns
FHQWUDODRFKV|GUDGHODU¿QQVWLOOVNLOOQDGIUnQ|QVQRUUD
GHOHQPlQJGKlOOPDUNHUPHGVHQYX[QDWDOODUVRPELOGDU
en mosaik av mer produktiva delar. Området har också
ett inslag av ädellövträd och fungerar troligen som häckQLQJVELRWRSI|UHWWÀHUWDOVNlUJnUGVInJODUbYHQVPnInJODU
NDQ¿QQDJRGDKlFNQLQJVSODWVHULJUDQDULJURYDlGHOO|Yträd eller på de gamla tallarna.
6WRUDGHODUDY+DVVHO|%HUJ|XWJ|UHWWDYVNlUJnUGHQV
WUH1DWXUDRPUnGHQ6\IWHWlUDWWXSSUlWWKnOODHQ
J\QQVDPEHYDUDQGHVWDWXVI|UGHLRPUnGHWXWSHNDGH
QDWXUW\SHUQDRFKDUWHUQDVnDWWRPUnGHWELGUDUWLOOGHQ
ELRORJLVNDPnQJIDOGHQLODQGVNDSHWRFKOlQHW)|U+DVVHlö-Bergö innebär det att bevara den äldre kusttallskogen
med naturskogskaraktär för att arter knutna till död ved
och gamla träd ska kunna fortsätta leva kvar i området.

I naturvårdsplanen för Oxelösunds skärgård så klassas
Beten som ett värdefullt område.

I naturvårdsplanen för Oxelösunds skärgård så klassas
+DVVHO|%HUJ|VO|YVNRJVRPUnGHRFKWDOOVNRJDUVRP
P\FNHWYlUGHIXOODRPUnGHQ2PUnGHWKnOOHUUHVHUYDWklass.
Finkornig sand på södra Beten
Högsten-Högskär
+|JVWHQRFK+|JVNlUlUWYnEHUJLJD|DUVRPYX[LWLKRS
PHGGHOYLVEUDQWDNOLSSRURFKIUnQ+|JVWHQVWRSSJnUGHW
att få en bra utsikt över hela Oxelösunds skärgård och
över horisonten. Området tillhör de fornlämningstätaste
VNlUJnUGVPLOM|HUQDSnRVWNXVWHQ+lU¿QQVEODQGDQQDW
OlPQLQJDUDYHWWQXPHUD|YHUJLYHW¿VNHOlJHPHGHQNOD

Det gamla skärgårdshemmat på Hasselö
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Förutsättningar

1lUDKDPQHQ¿QQVRFNVnGHQVnNDOODGHORWVVWDWLRQHQ
VDPWHQPHWHUK|JEnNHWWVM|PlUNHVRPE\JJGHVUHdan i mitten av 1700-talet och därigenom en av de äldsta
LODQGHWDYGHWWDVODJ%nNHQlULGDJHWWVWDWOLJWE\JJQDGVminne.

KXVJUXQGHUlYHQNDOODWWRPWQLQJDUPHGYLNLQJDWLGDGDWHULQJDU3n|Q¿QQVRFNVnUHVWHUDYVnNDOODGHJLVWJnUGDU
GlU¿VNDUQDWRUNDGHVLQDQlWVDPWEnWOlQQLQJDU
9LG+|JVWHQSnGHWVPDODQlVHW¿QQVHQXWPlUNDQGH
N\UNRJnUGPHGWUlNRUVXSSUHVWDI|UVM|PlQG|GDLNROHUD
VRPlUHWWSRSXOlUWEHV|NVPnO+LVWRULHQJnUlQGDWLOOEDND
till år 1869 då man lät begrava fem sjömän döda i kolera
YLGGHQQDSODWVSnJUXQGDYVPLWWRULVNHQ.ROHUDN\UNRJnUden är ett populärt besöksmål.

+lYULQJHRFKGHVVRPNULQJOLJJDQGH|DUlUDYYlVHQWOLJ
EHW\GHOVHI|UJUnVlORFKInJODU+HODRPUnGHWLQJnULHWW
11 197 hektar stort Natura 2000-område.

I naturvårdsplanen för Oxelösunds skärgård så klassas
+|JVWHQ+|JVNlUVRPHWWYlUGHIXOOWRPUnGHVRPlU
väsentligt för att upprätthålla en god status.

Båken och lotsstation ute på Hävringe
Källskären
Längst ut i skärgården innan öppet hav ligger en grupp
NDODVNlUPHGQnJUDHQVWDNDEXVNDU0LOM|QlUP\FNHW
YLNWLJWI|UVlODUÀHUWDOHWVM|InJODURFKROLNDODYDUVRP
trivs i den extrema miljön. För delar av området råder
landstigningsförbud hela året. Området ingår i det Natura
RPUnGHVRPlYHQRPIDWWDU+lYULQJH

Hänförande utsikt från Högstens utsiktsplats, skärgårdens
högsta punkt med sina 18 m.ö.h.

Yttre Skärgården: Hävringe och Källskären
Hävringe
gYHUHQPLOXWIUnQ2[HO|VXQGVWlWRUWOLJJHU+lYULQJH
HQDYGH\WWHUVWD|DUQDLKDYVEDQGHWgQlJVDY6WDWHQV
)DVWLJKHWVYHUNgQVVWRUOHNlUFLUNDI\UDKHNWDURFKlU
GlUPHGVWRUOHNVPlVVLJWVW|UVWL\WWHUVNlUJnUGVRPUnGHW
gQlUHWWJDPPDOWI\UYDNWDUERVWlOOHRFKKDUVDPWLGLJW
utgjort bostäder åt tidigare lotsar sedan århundraden
tillbaka. Idag är stugorna fritidshus med kopplingar till den
JDPODORWVYHUNVDPKHWHQ+lYULQJHKDUVHGDQE|UMDQDY
WDOHWYDULWORWVSODWV,VOXWHWDYWDOHWLVDPEDQG
PHGXSSI|UDQGHDYIDVWDI\UDUNRPI\USHUVRQDOWLOO|Q
'HQI|UVWDI\UHQHQO\NWDLEnNHQKDGHORWVSHUVRQDOHQ
WLGLJDUHDQVYDUDWI|U6N|WVHOQDYI\UDUQDGURJVLQ
GnDXWRPDWLVNDI\UDUE\JJGHV+lYULQJHVRPORWVSODWV
avvecklades successivt från 1967 fram till mitten av
1980-talet. Stugorna på ön är uppförda av lotspersonalen under 1900-talets första hälft för att användas som
fritidshus. Idag bebos de av ättlingar till lotsarna. På
XGGHQQRUURPKDPQHQE\JJGHVSnWDOHWWUHVWXJRU
WLOO¿VNDUHLVDPEDQGPHGDWWKDPQHQE\JJGHVXWI|UDWW
JHSODWVnWGHUDVEnWDU'HVVD¿VNDUVWXJRUN|SWHVVHQDUH
DYORWVDURFKDQYlQGVVRPIULWLGVVWXJRU7YnI\UERVWlGHU
¿QQVNYDUSn|QVRPlJVDY6WDWHQV)DVWLJKHWVYHUNRFK
DUUHQGHUDVDYIRONPHG+lYULQJHNRSSOLQJ
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Skärgårdens intressen
INLEDNING

RIKSINTRESSEN
Oxelösunds skärgård berörs av sju olika riksintressen
samt tre Natura 2000-områden. I stort sett hela OxelöVXQGVVNlUJnUGRPIDWWDVSnQnJRWVlWWDYHWWHOOHUÀHUD
riksintressen. Riksintressen innebär inte att annan verksamhet omöjliggörs utan i många fall kan de värden som
utgör grund för riksintresset vara möjliga att kombinera
PHGDQQDQYHUNVDPKHWHOOHUHWDEOHULQJDUH[HPSHOYLV
naturvård eller vindkraftproduktion. Om kombinationer är
möjliga måste utredas i varje enskilt fall.

Allmänna intressen
.RPPXQHQlUYLGDOOSODQOlJJQLQJRFKORYJLYQLQJVN\OGLJ
DWWWDKlQV\QWLOODOOPlQQDLQWUHVVHQ+lQV\QWLOODOOPlQQD
LQWUHVVHQGH¿QLHUDVL3ODQRFKE\JJODJHQVRPDWWPHG
KlQV\QWLOOQDWXURFKNXOWXUYlUGHQPLOM|RFKNOLPDW
DVSHNWHUH[HPSHOYLVIUlPMDHQlQGDPnOVHQOLJEHE\JJ
HOVHHQJRGOLYVPLOM|VDPWOnQVLNWLJWJRGKXVKnOOQLQJ
PHGPDUNYDWWHQHQHUJLRFKUnYDURU

Riksintressen 3 kap. Miljöbalken

Utgångspunkten är att mark- och vattenområden ska
användas till det eller de ändamål som områdena är
PHVWOlPSDGHI|UPHGKlQV\QWLOOEHVNDIIHQKHWOlJH
och behov. Det innebär till exempel att mark bara får tas
LDQVSUnNI|UDWWEHE\JJDVRPGHQXUDOOPlQV\QSXQNW
anses lämplig för ändamålet.

Naturvård
Stora delar av skärgårdsområdet utgör riksintresse för
naturvård. Många värdefulla naturområden har även pekats ut i kommunens Naturvårdsplan för skärgården. Det
är ett gemensamt ansvar att förvalta naturen åt framtida
generationer och lämna över en frisk natur där så många
DUWHUYl[WHUVYDPSDURFKGMXUVRPP|MOLJWJHVP|MOLJKHW
att leva och må bra.

Balans mellan allmänt och enskilt
9LGSU|YQLQJHQDYIUnJRUHQOLJW3ODQRFKE\JJODJHQVND
KlQV\QlYHQWDVWLOOHQVNLOGDLQWUHVVHQ(QVNLOGDLQWUHVVHQ
lULQWHVSHFL¿FHUDGHLODJHQXWDQGHXSSNRPPHUI|UVWQlU
någon enskild blir berörd av kommunens planläggning
eller lovbeslut. Ofta kan allmänna och enskilda intressen
sammanfalla eller sammanjämkas på ett tillfredsställande
VlWW'HWVNDDOOWLG¿QQDVHQULPOLJEDODQVPHOODQQ\WWDQ
av ett beslut för ett allmänt intresse och de konsekvenser
som beslutet får för motstående enskilda intressen.

Friluftsliv
Stora delar av skärgårdsområdet utgör riksintresse för friOXIWVOLY(QOLJW/lQVVW\UHOVHQVYlUGHRPG|PHVnEHVNULYV
Södermanlands skärgårdsområde som mångformig och
variationsrik. Stora delar av skärgården är på grund av
ägoförhållanden samt historiska orsaker oexploaterade
RFKHUEMXGHUJRGDP|MOLJKHWHUWLOOEDG¿VNHEnWVSRUWRFK
natur- och kulturupplevelser.

Intressen i Oxelösunds skärgård
2[HO|VXQGVVNlUJnUGEHU|UVRIWDDYÀHUD|YHUODSSDQGH
allmänna intressen. Till exempel täcker intressen för
naturvård och friluftsliv i stort sett hela skärgården. De
HQVNLOGDLQWUHVVHQDVRP¿QQVLVNlUJnUGHQKDQGODURIWDVW
RPIULWLGVERHQGHRFKPnVWHRIWDVWYlJDVPRWÀHUWDOHW
allmänna intressen.

Yrkesﬁske
5LNVLQWUHVVHWI|U\UNHV¿VNHWKDUSHNDWVXWDY)LVNHULYHUNHW
2006. Stora delar av Oxelösunds vattenområde utgör rikVLQWUHVVHI|U\UNHV¿VNHbYHQ)LVNHKDPQHQVRPIXQNWLRQ
ingår i riksintresset.
Sjöfart
5LNVLQWUHVVHWI|U6M|IDUWXWVHVDY7UD¿NYHUNHWRFK6M|IDUWVYHUNHWLVDPYHUNDQ,2[HO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVIDUOHGHU
som är av riksintresse. Även Oxelösunds hamn som
funktion omfattas av riksintresset.

I följande kapitel beskrivs allmänna intressen som är i
behov av ställningstagande och riktlinjer inför framtiden.
*HRJUD¿VNDRPUnGHQNDQRFNVnRPGHDQVHVLQQHKnOOD
nationellt viktiga värden och kvaliteter pekas ut som
områden av riksintresse. Bestämmelser om riksintressen
¿QQVL0LOM|EDONHQVRFKNDS

Energiproduktion
(QHUJLP\QGLJKHWHQKDUXWVHWWHWWSDUVW|UUHRPUnGHQL
GHQ\WWUHGHOHQDYVNlUJnUGHQVRPULNVLQWUHVVHI|U(QHUgiproduktion. Oxelösunds kommun har i den fördjupade
översiktsplanen Vindkraft – tillägg till översiktsplanen
2010 avgränsat riksintresseområdet till ett område i
GHQ\WWUHGHOHQDYVNlUJnUGHQ6WlOOQLQJVWDJDQGHWlUDY
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Natura 2000
1DWXUDIXQJHUDUVRPHWWQlWYHUNDY(8VPHVW
VN\GGVYlUGDRPUnGHQPHGV\IWHWDWWNXQQDKHMGDXWURWQLQJHQDYYl[WHURFKGMXUVDPWDWWVN\GGDGHUDVOLYVPLOM|er. Natura 2000-områden beslutas av regeringen. I OxeO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVWUHRPUnGHQ'HODUDY)XU|QRFK
%MXUVKDOVHQ+DVVHO|%HUJ|VDPW+lYULQJH.lOOVNlUHQ

långsiktig karaktär och visar kommunens viljeriktning.
Försvarsmakten har angett icke öppet redovisade riksintressen och accepterar därför inte någon vindkraftsetablering inom det föreslagna havsområdet. Det krävs därför i dagsläget ett regeringsbeslut om försvarsmaktens
ställning för att kunna genomföra en vindkraftsetablering
inom det föreslagna området.

Riktlinjer för riksintressen

•

•

•
Röd markering i kartan visar vilket område utanför
Hävringe som pekats ut för vindkraft av kommunen.

•

Totalförsvaret
'HW¿QQVRPUnGHQLIRUPDY|YQLQJVRFKVNMXWIlOWVRP
UHGRYLVDV|SSHWPHQGHW¿QQVRFNVnRPUnGHQVRPDY
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. I Oxelösunds komPXQ¿QQVLQJD|SSHWUHGRYLVDGHULNVLQWUHVVHQ

•
•

Riksintresse för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 §
DQGUDVW\FNHW0LOM|EDONHQ NDQLYLVVDIDOOUHGRYLVDV|SSHW
L|YHUVLNWVSODQHQLDQGUDIDOOLQWH,2[HO|VXQGVNRPPXQ
¿QQVLQJDULNVLQWUHVVHQVRPNDQUHGRYLVDV|SSHW,QRP
kommunen kan de riksintressen som inte redovisas öppet
IUDPI|UDOOWSnYHUNDVDYXSSI|UDQGHWDYK|JDE\JJQDGVobjekt så som master och vindkraftverk. Försvarsmakten
bör därför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och
E\JJORYVlUHQGHQ

•
•

Riksintressen 4 kap. Miljöbalken
Rörligt friluftsliv och turism
I Miljöbalken 4 kap. 2 § kan läsas att inom kustområdena
i skärgårdarna i Södermanland och Uppland från OxelöVXQGWLOO+HUUlQJRFK6LQJ|VNDWXULVPHQRFKGHWU|UOLJD
friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningar
RFKSU|YQLQJDU+HOD2[HO|VXQGVVNlUJnUGRPIDWWDVDY
riksintresset.
Högexploaterad kust
Riksintresset för högexploaterad kust omfattar stora
GHODUDY6YHULJHVNXVW+HODNRPPXQHQV\WDRPIDWWDV
DYULNVLQWUHVVHW'HWWDULNVLQWUHVVHV\IWDUWLOODWWVN\GGD
RPUnGHQVRPLVLQKHOKHWlUDYULNVLQWUHVVHPHGKlQV\Q
till områdets höga natur- och kulturvärden.
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Riksintresset för sjöfart ska ha företräde framför andra riksintressen i Miljöbalken 3 kap. i de
områden i skärgården som är utpekade sjöfartsområden. Farleder, hamnbassäng och hamnIXQNWLRQVNDYlUQDVYLGLQWUHVVHNRQÀLNWHU
Riksintresset för naturvård är av stor vikt och
ska prioriteras framför andra intressen vid evenWXHOODNRQÀLNWHULGHRPUnGHQVRPlUXWSHNDGH
RFKGlULQWUHVVHQI|UVM|IDUWHQLQWH¿QQV
Riksintresse för friluftsliv ska prioriteras efter
VM|IDUWRFKQDWXUYnUGYLGHQLQWUHVVHNRQÀLNW
Riksintresset för energiproduktion är avgränsat
till det område som pekades ut i den fördjupade
översiktsplanen ”Vindkraft – tillägg till översiktsplanen 2010”.
5LNVLQWUHVVHI|U\UNHV¿VNHWVNDSULRULWHUDVYLG
Fiskehamnen, i övriga delar av skärgården bedöms andra riksintressen som överordnade.
Riksintresse för rörligt friluftsliv och turism bör
prioriteras i samklang med kulturvärden, då
dessa intressen kan berika varandra. I de fall riksintresse för rörligt friluftsliv och turism krockar
med riksintresse för Naturvård, ska naturvårdsintresset prioriteras om naturen riskerar att påverkas negativt.
Riksintresse för högexploaterad kust prioriteras
då kommunen föreslår en försiktig förtätning.
I de områdena som är utpekade som Natura
2000-områden prioriteras naturvärdena. Inga
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön tillåts.

Hamn

Furön

Rörligt friluftsliv och turism

Högexploaterad kust

N

Beten

Stora
Äspskär
Naturvård

Friluftsliv

Ålö

Farled

Hamnskär

D
Källskären

Fågelskär
Nr

Högsten-Högskär

Hasselö

Lilla
Trässö

HasselöBergö
N

Stora
Trässö

Grässkären
D

Fiske

Mellskären
D

Åkubbarna
D

Vattungarna
D

N

D

Friluftsliv

Högexploaterad kust och Rörligt friluftsliv och turism (hela området berörs)

Naturreservat
Natuvård

Nr

Sälskyddsomr.

Tillträdesförbud
året runt

Fågelskyddsomr. avstånd 100 m 1/4-31/7

Tillträdesförbud

D

Fiske

Natura 2000
N

Tillträdesförbud

Fågelskyddsomr. land 1/4-15/7
Sjöfart, hamn

D

D

Sjöfart, farled

Teckenförklaring hänsynskarta

Hävringe

4
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D

D

D

Djurskyddsområden i Oxelösunds skärgård i sin helhet

Det av energimyndigheten utpekade området för energiproduktion i Oxelösunds
skärgård i sin helhet. Röd markering visar kommunens avgränsning.
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FRILUFTSLIV OCH TURISM
,2[HO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVHWWVWDUNWVDPEDQGPHOODQ
IULOXIWVOLYRFKWXULVP'HÀHVWDEHV|NDUQDLVNlUJnUGHQYLOO
XSSOHYDGHWPnQJVLGLJDIULOXIWVOLYHWRFKQDWXUHQRFKGHW
är därför viktigt att bevara och utveckla dessa värden.

•

Friluftsliv
Skärgården är en tillgång för såväl det lokala friluftsOLYHWVRPI|UEHV|NDUHRFKWXULVWHURFKVWRUDGHODUXWJ|U
riksintresse för friluftsliv. Skärgården som helhet är
P\FNHWYLNWLJI|UP|MOLJKHWHQWLOOWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQ
*RGDP|MOLJKHWHUWLOOEDG¿VNHEnWVSRUWVDPWQDWXURFK
NXOWXUXSSOHYHOVHUNDQO\IWDVIUDPVRPEHW\GHOVHIXOOWI|U
det rörliga friluftslivet.

$QWDOHW|DUVRPVNlUJnUGVWUD¿NHQVWDQQDUSnXW|NDV
Förutsättningar för enklare övernattning ordnas på
EHU|UGD|DU/lPSOLJD|DUlUcO|/LOOD7UlVV|%MXUVKDOVHQRFK+|JVWHQ+|JVNlUgYHUQDWWQLQJDQRUGnas även på Beten.

Utveckling
Kommunen satsar på att stärka Oxelösund som besöksort och där har skärgården en viktig roll. Skärgården har
stor utvecklingspotential för turism- och besöksnäring.
Besöksnäringen är en tillväxtbransch som blir allt viktigare. Ett ökat antal besökare i skärgården kan stärka det
ORNDODQlULQJVOLYHWRFKVNDSDQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQ)ULOXIWVOLYHWVNDULNWDVWLOOSODWVHUVRPWnOEHODVWQLQJHQVnDWWLQWH
viktiga naturvärden tar skada.

Turism
Oxelösunds skärgård har med sina höga natur- och friluftsvärden god potential till ökad attraktionskraft för
turister. Inriktningen för turismen i Oxelösunds skärgård
lULQWHSULPlUWDWWIUlPMDQ\DNRPPHUVLHOODHWDEOHULQJDU
Det handlar istället om att utveckla och främja turism
NRSSODWWLOOIULOXIWVOLYHWRFKROLNDQDWXUXSSOHYHOVHU7XULVP
IULOXIWVOLYQDWXURFKNXOWXUYnUGVNDXWYHFNODVLVDPNODQJ

'HWlUYLNWLJWDWWO\IWDIUDPVNlUJnUGHQVXQLNDNYDOLWHWHU
den i stor utsträckning orörda naturen och möjligheten till
friluftsupplevelser liksom skärgårdens maritima historia.
,QWHPLQVWI|UNXOWXUWXULVPHQ¿QQVJRGDI|UXWVlWWQLQJDUWLOO
XWYHFNOLQJ3nOlQJUHVLNW¿QQVP|MOLJKHWDWWJ|UDVNlUgården mer tillgänglig för människor utan egen båt. God
tillgänglighet är en förutsättning för en välfungerande
turism.

Besöksmål och aktiviteter
Flera av öarna är badvänliga vilket i sig är ett attraktivt
EHV|NVPnO'HW¿QQVPnQJDNOLSSKlOODUSn|DULVnYlO
LQQHUVRP\WWHUVNlUJnUGHQVRPlUOlPSOLJDI|UEDG
Friluftslivsaktiviteter som sker i skärgården idag är i
KXYXGVDNEnWVSRUWNDQRWSDGGOLQJIUlPVWPHGKDYV
NDMDNHUVHJOLQJ¿VNHVDPWDQRUGQDGVlOVDIDUL

•

,VNlUJnUGHQ¿QQVXQLNDNXOWXUPLOM|HURFKIRUQOlPQLQJDU
VnVRPVNlUJnUGVKHPPDQEHJUDYQLQJVSODWVHURFKDQGUD
lämningar från ett svunnet skärgårdsliv. Den maritima
historian har höga kulturhistoriska värden. Oxelösunds
KLVWRULDVRPORWVVDPKlOOHKDUPHGI|UWDWWÀHUWDOHWEnWDU
förlist och hamnat på havets botten. Dessa kan beskådas
JHQRPYUDNG\NQLQJ

Kommunen tar fram ett program för att marknadsföra
skärgården.

Riktlinjer för friluftsliv och turism

•

•

Båtturism och naturhamnar
2PUnGHQDY|DURFKVNlUKDULEODQGÀHUDWLOOJlQJOLJDYLNDU
I|UVN\GGYLGROLNDYLQGDU6nNDOODGHQDWXUKDPQDUlUYDQliga övernattningsplatser för båtturister och tillgången på
dessa är därför av vikt för att locka turister. För tillgänglighetens skull är det viktigt med angöringsplatser även
LQDWXUKDPQDUGHWWDJHQRPXWSODFHUDGHI|UW|MQLQJV
angöringsplatser.

•
•

Skärgårdstraﬁken
2[HO|VXQGVVNlUJnUGWUD¿NHUDVXQGHUMXOLRFKDXJXVWLDY
VNlUJnUGVWUD¿NWLOO%HWHQRFK6WRUDbVSVNlU6NlUJnUGV
WUD¿NHQJHUDOODPlQQLVNRUHQP|MOLJKHWDWWWDVLJXWL
skärgården. Oxelösunds kommun ska verka för att skärJnUGVWUD¿NHQVNDNXQQDVWDQQDYLGÀHU|DU(QOnQJVLNWLJ
målsättning är också att utöka kapaciteten på skärgårdsWUD¿NHQ
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Turism och besöksnäring utvecklas i samverkan
med berörda intressenter med hänsyn till natur-,
kultur- och friluftsvärden och anpassas efter
skärgårdens egna förutsättningar.
Kommunen främjar etableringar inom besöksnäringen vars inriktning överensstämmer med
kommunens viljeriktning om friluftsliv och naturupplevelser.
6NlUJnUGVWUD¿NHQVNDSDFLWHWRFKUXWWXW|NDVSn
sikt och möjligheten för människor utan egen båt
att komma ut i skärgården förbättras.
Öar med områden av stor betydelse för det rörliga friluftslivet bevaras och sköts utifrån naturvårdens och friluftslivets behov.
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NATURMILJÖ

VN\GGVYlUGDRPUnGHQ'HWKXYXGVDNOLJDV\IWHWlUDWW
kunna hejda utrotningen av växter och djur samt för att
VN\GGDGHUDVOLYVPLOM|HU(WW1DWXUDRPUnGHELOGDV
genom beslut av regeringen. Områdena ska ha höga naturvärden och starkt bidra till den biologiska mångfalden
i regionen.

Skärgårdens främsta tillgång är den rika och unika naturmiljön. Oxelösunds skärgård utgör en mjuk kontrast till
den hårdare exploaterade fastlandsdelen.

Karaktärsdrag
Landskapsbilden i Oxelösunds skärgård karaktäriseras
av en innerskärgård med skogklädda öar och en vidVWUlFNW\WWHUVNlUJnUGPHGKXQGUDWDOVNREEDURFKVNlU
Naturen i skärgården är relativt karg och består till stor
GHODYEHUJRFKNOLSSRU9HJHWDWLRQHQVNLOMHUVLJEHW\GOLJW
åt i skärgårdens olika delar. I innerskärgården växer i
huvudsak tallskog av naturskogskaraktär. På några av de
VW|UUH|DUQD¿QQVEHVWnQGDYJDPPDOO|YVNRJPHGI|UHWUlGHVYLVHNYLONHQKDUVLWWXUVSUXQJLO|YlQJDURFKKDJmarker. Dessa ekbestånd är igenväxande men bidrar i
K|JXWVWUlFNQLQJWLOOGHQELRORJLVNDPnQJIDOGHQGnHWWULNW
Yl[WRFKGMXUOLYIUlPVWODYDUVYDPSDURFKLQVHNWHUlU
knutna till de gamla träden. Skärgårdsmiljön är på grund
av höga landskapsbildvärden känslig för exploatering.

,2[HO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVWUH1DWXUDRPUnGHQ
V|GUDGHODUQDDY)XU|QRFK%MXUVKDOVHQ+DVVHO|%HUJ|
RFK+lYULQJH.lOOVNlUHQ7LOOYDUMHRPUnGH¿QQVHQDY
/lQVVW\UHOVHQIDVWVWlOOGEHYDUDQGHSODQ(QOLJW0LOM|EDOken får inga åtgärder vidtas som kan skada naturvärdena
inom dessa områden.
Läs mer om Natura 2000-områdena i
/lQVVW\UHOVHQVEHYDUDQGHSODQHU

Fågel- och sälskyddsområden
Vissa djur är under delar av året särskilt känsliga för
störningar. Ofta berörs fåglar som häckar eller sälar. För
DWWVN\GGDGHVVDGMXUNDQ/lQVVW\UHOVHQHOOHUNRPPXQHQ
EHVOXWDRPGMXUVN\GGVRPUnGHQ,2[HO|VXQGVVNlUJnUG
¿QQVHWWDQWDOInJHORFKVlOVN\GGVRPUnGHQIUlPVWL\WWUH
skärgården. Naturvårdsprogrammet för skärgården visar
DWWGHWlUDYLQWUHVVHDWWXWUHGDP|MOLJKHWHQI|U\WWHUOLJDUH
GMXUVN\GGVRPUnGHI|U|Q9LQWHUNODVHQSnJUXQGDY|QV
EHW\GHOVHI|UInJHOOLYHW

Skärgårdens skogar är inte lika lättåtkomliga som de på
fastlandet. Men för dem som vistas i skärgården under
sin fritid är skogarna en viktig del av närmiljön.
,\WWHUVNlUJnUGHQVDNQDU|DUQDPHUHOOHUPLQGUHWUlG
0LQGUHO|YGXQJDURFKVQnU¿QQVLVlQNRURFKNlUU'HQ
ULNDYHJHWDWLRQHQLGHQ\WWUHVNlUJnUGHQlUWLOOVWRUGHO
NQXWHQWLOOVWUDQGPLOM|HUQDPHQSnGHInJHOJ|GVODGH
VNlUHQXSSWUlGHUHQVSHFL¿NÀRUDDYNlUOYl[WHURFK
ODYDUJ\QQDGHDYInJHOVSLOOQLQJ(QP\FNHWYLNWLJGHODY
VNlUJnUGHQVQDWXUlUGHWULNDInJHOOLYVRP¿QQV8WDQI|U
Källskären förekommer även en gråsälstam.

•

Kommunen verkar för att Vinterklasen blir ett fågelVN\GGVRPUnGH

Stränder och strandskydd
6WUDQGVN\GGHWVWYnV\IWHQlUDWWEHYDUDJRGDOLYVYLOONRU
I|UGMXURFKYl[WOLYVDPWDWWOnQJVLNWLJWWU\JJDDOOPlQ
KHWHQVWLOOJnQJWLOOVWUlQGHUQD6WUDQGVN\GGHWJlOOHUYLG
DOODNXVWHUVM|DURFKYDWWHQGUDJ1RUPDOWlUGHWVN\GGDGH
RPUnGHWPHWHUIUnQVWUDQGNDQWHQEnGHXSSnWODQG
RFKXWLYDWWHQRPUnGHW,QRPVWUDQGVN\GGDWRPUnGHlU
GHWI|UEMXGHWDWWJ|UDYLVVDnWJlUGHUVnVRPDWWDQOlJJD
JUlYDHOOHUXSSI|UDQ\DE\JJQDGHU(QOLJWODJNUlYVVlUVNLOGDVNlOI|UDWWInGLVSHQVIUnQVWUDQGVN\GGHW5HJOHULQJHQDYVWUDQGVN\GGHW¿QQVLNDS0LOM|EDONHQ

Skydd av natur
'HW¿QQVROLNDVlWWDWWVN\GGDQDWXUHQSnI|UDWWVlNHUhetsställa att vissa områden eller naturmiljöer inte skadas
HOOHUI|UVYLQQHU,2[HO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVEHKRYDYDWW
JHÀHUYlUGHIXOODQDWXUPLOM|HUIRUPHOODVN\GGEnGHI|UDWW
bevara dess värden och för att sprida kunskap om dem.
Naturreservat
1DWXUUHVHUYDWlUHWWVWULNWVN\GGDYHWWQDWXURPUnGH
VRPKDUEHW\GHOVHI|UÀRUDIDXQDIXQJDJHRORJLRFK
IULOXIWVOLY,2[HO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVHWWQDWXUUHVHUYDW
5HVHUYDWHWSn)nJHOVNlUELOGDGHV6\IWHWPHGUHVHUvatet är att bevara ett från skogsbruk opåverkat gammelVNRJVRPUnGHPHGGHVVÀRUDRFKIDXQD6\IWHWlUlYHQ
DWWLQRPUDPHQI|UGHWWDPnOJHP|MOLJKHWWLOOQDWXUXSSOHYHOVHUHNUHDWLRQRFKYHWHQVNDSOLJIRUVNQLQJLRPUnGHW
2PUnGHWlUVlUVNLOWVN\GGDWSnJUXQGDYK|JDELRORJLVND
YlUGHQRFKEHW\GHOVHI|UNlQQHGRPHQRPODQGHWVQDWXU
2PUnGHWKDUVDPPDQWDJHWVWRUEHW\GHOVHI|UYl[WHURFK
djur knutna till skärgårdens många biotoper.

Samtliga öar i Oxelösunds skärgård har ett utökat
VWUDQGVN\GGRPPHWHUHIWHUEHVOXWDY/lQVVW\UHOVHQ
6WUDQGVN\GGHWJlOOHULQWHRPGHWXSSKlYWVJHQRPGHWDOM
SODQPHQGHWnWHULQI|UVDOOWLGGnHQGHWDOMSODQlQGUDV

Maritima naturmiljöer
I stor utsträckning saknas idag kunskap om maritima
naturmiljöer i Oxelösunds skärgård. Grunda havsvikar är
viktiga för både djur och växtlighet och är därför känsliga för muddring och liknande. Att närmare utreda vilka
W\SHUDYRPUnGHQVRPlUYLNWLJDDWWWDKlQV\QWLOORFKYDG
som karaktäriserar dessa områden är ett steg på vägen
mot mer kunskap inom området maritima naturmiljöer. I
2[HO|VXQGVVNlUJnUG¿QQVHQXWSHNDGYLNWLJYLNSnQRUUD

Natura 2000
bUHWWVDPDUEHWVSURMHNWLQRP(8RFKHWWV\VWHPI|UDWW
XSSI\OODGHPnOVRP¿QQVNRSSODWWLOOEHYDUDQGHDYELRORJLVNPnQJIDOG'HWIXQJHUDUVRPHWWQlWYHUNDY(8VPHVW
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Naturvårdsplan för skärgården

Beten. Kunskapen kring grunda havsvikar är dock i stor
XWVWUlFNQLQJRXSSGDWHUDGRFKLEHKRYDY|YHUV\Q

•

0LOM|RFKVDPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQKDUDQWDJLWHQ
naturvårdsplan för skärgården i december 2012. Planen
bedöms fortfarande aktuell. Den läses som ett fördjupat
avsnitt om naturmiljön i skärgården. Naturvårdsplanen
NODVVL¿FHUDUVNlUJnUGHQVQDWXUPLOM|LWUHNODVVHU.ODVV$
KnOOHUUHVHUYDWNODVVRFKlUP\FNHWYLNWLJDI|UXSSUlWWKnOlandet av en god status av den biologiska mångfalden.
Av utpekade område har Vinterklasen och Stora Äspskär
LQJHWIRUPHOOWVN\GGLGDJ.ODVV%lUQlUDUHVHUYDWNODVV
och väsentliga områden för upprätthållandet av en god
status av den biologiska mångfalden. Se tabell nedan.
Klass C omfattar områden med vissa höga värden som är
YLNWLJDDWWWDKlQV\QWLOOPHQVRPLQWHKnOOHUUHVHUYDWNODVV
.ODVV&RPUnGHQUHGRJ|UVLQWHQHGDQ'HVVDnWHU¿QQVL
naturvårdsplanen.

Kunskapen om maritima naturmiljöer bör fördjupas
I|UDWWElWWUHNXQQDW\GOLJJ|UDYlUGHWDYGHVVDI|U
Oxelösunds skärgård.

Beten

Riktlinjer för naturmiljö

•
•

Utpekad grund havsvik i Länsstyrelsens rapport
Fiskrekrytering och undervattensvegetation (2008)

•

Allemansrätten

•

Allemansrätten gör det möjligt för oss alla att vistas i
QDWXUHQSnDOOPDUNI|UXWVDWWDWWYLLQWHVNUlSDUQHURFK
VW|U5lWWHQJ|UGHWP|MOLJWDWWWDVLJIUDPLQDWXUHQlYHQ
över andras mark. Den gör det möjligt att övernatta och
DWWSORFNDElUVYDPSRFKEORPPRUVRPLQWHlUIULGO\VWD
Förutsättningen är att naturen inte skadas.
.RPPXQHQVLQWHQWLRQHUlUDWWVN\GGDYLNWLJDDOOHPDQVrättsliga tillgångar inom Oxelösunds skärgård. De ur
UHNUHDWLRQVV\QPHVWEHW\GHOVHIXOODRPUnGHQDLNRPPXnen är belägna i anslutning till kusten och i skärgården.
För att dessa värden ska kunna bevaras är det viktigt att
NRPPXQHQEHGULYHUHQIUDPV\QWRFKJHQRPWlQNWSODQHring av skärgårdens stränder.

•
•
•

Tabell. Naturvårdsplan för skärgården.
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Skärgårdens landskapsbild ska värnas.
Naturvårdsintressen ska alltid vägas in vid
planer och tillståndsprövningar.
Naturvårdsplanen för skärgården fungerar vägledande vid planläggning och tillståndsprövningar.
Kommunen verkar för att naturvårdsplanens
intentioner efterföljs. Områden som bedöms
vara av klass A eller klass B ska bevaras och
skyddas från exploatering. Detta med undantag
från området av klass B på Beten där utveckling
av turismen och naturvårdsintresset väger lika
tungt.
Nyckelbiotoper bevaras, äldre träd skyddas och
bevaras och död ved sparas i äldre skogsbestånd för att främja den biologiska mångfalden.
Öar som idag saknar bebyggelse bevaras
obebyggda. Naturvård ska vara det prioriterade
intresset.
Antal registerade nyckelbiotoper bör utökas i
takt med att kunskapsunderlaget växer.
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KULTURMILJÖ

Generella riktlinjer inre skärgården

Landskapet är under ständig förändring och de historiska
VSnUVRPV\QVLVNlUJnUGHQlUHQYLNWLJI|UXWVlWWQLQJI|U
att bibehålla platsens karaktär och är även en resurs för
IULOXIWVOLYRFKWXULVPgYHUKHODVNlUJnUGHQ¿QQVHWWULNW
kulturlandskap med en mångårig historisk utveckling.

•
•
•

Parallellt med arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en förstudie över kulturmiljöerna i skärgården
tagits fram. Detta för att få fram ett övergripande underlag
WLOOPnOHW´%HYDUDQDWXURFKNXOWXUPLOM|HU´6WXGLHQYLVDU
YDUGHNXOWXUKLVWRULVNDYlUGHQD¿QQVKXUGHNRPPHUWLOO
XWWU\FNLVNlUJnUGHQVDPWYDURFKSnYLONDVlWWRPUnGHQ
är känsliga eller tåliga för förändring. Dokumentet fungerar som en rekommendation och kunskapsstöd.

•

•

Känslighetsnivåer för vidare planering

•
•

%HG|PQLQJHQKDUJMRUWVSnHQWUHJUDGLJVNDOD$&
A)
B)
C)

Sannolikt hög känslighet
Sannolikt mindre känslig
Sannolikt tålig

•

Områden med känslighetsnivå A bör utredas vidare
genom fördjupade kulturmiljöutredningar. Områden med
känslighetsnivå B bör utredas vidare genom översiktliga
kulturmiljöutredningar. För områden som tilldelats känslighetsnivå C bör generella riktlinjer ur den framtagna
rapporten samt generella lagkrav gälla. En sammanställning
har gjorts i tabellen nedan. Mer detaljerade kartor över varje
HQVNLOWRPUnGH¿QQVDWWWLOOJnLNXOWXUPLOM|I|UVWXGLHQ

•

Generella riktlinjer yttre skärgården

•

Förstudien Kulturmiljön i Oxelösunds skärgård
¿QQVWLOOJlQJOLJSnZZZR[HORVXQGVH

•
•

Områden i inre skärgården

Känslighetsnivå

1. Bjurshalsen

A) Skärgårdshemmanet
B) Övriga delar av området

2. Korsholmen

$ 6\GYlVWUDGHOHQ
B) Övriga delar av området

3. Furön

B) Norra och östra kusten
C) Övriga delar av området

4. Ålö

A) Skärgårdshemmanet
B) Platser med fritidshus
C) Övriga delar av området

+DVVHO|

A) Skärgårdshemmanet
B) Övriga delar av ön

gDUNULQJ+DVVHO|

B) Alla öar med fritidshus
C) Övriga öar

7. Stora och Lilla Äspskär

B) Skärgårdshemmanet

8. Vinterklasen

$ +HODRPUnGHW

9. Beten

A) Västra delen (badplatsviken)
C) Övriga delar av ön

•

Områden i yttre skärgården
+lYULQJH

$ +HODRPUnGHW

+|JVWHQ+|JVNlU

$ +HODRPUnGHW

Kontrasten mellan fastlandets industriella
karaktär och de naturpräglade skärgårdsöarna
bibehålls.
Ny bebyggelse bör inte placeras i höga, kala
exponerande lägen.
Fyrplatser, lotsplatser och sjömärken ska fortsätta vara skärgårdens landmärken.
Ny bebyggelse eller verksamheter bör undvika
att ta uppmärksamhet från dessa landmärken.
När det gäller placering i förhållande till siktlinjer
från farlederna.
Övergripande karaktär av samlad gårdsbebyggelse belägen vid odlingsbar mark, bevaras.
Detta i anslutning till brygga/mindre hamn i
skyddad vik.
Bebyggelse av agrar karaktär bevaras.
Tillkommande bebyggelse bör placeras utanför
gårdsmiljön. Utformning, färgsättning och mateULDOYDODQSDVVDVWLOOEH¿QWOLJW
Historiska åker-, ängs- och beteslandskap bör
fortsätta hävdas för att hålla markerna öppna
och för att bevara den biologiska mångfalden.
Platser där det tidigare legat skärgårdshemman
bör inte bebyggas i större utsträckning så att
den ensliga karaktären försvinner.
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Karga skärgårdsklippor, i princip trädlöst och
obebyggt, bevaras i möjlig grad.
Inlandsisens påverkan med rundade hällar och
UlIÀDGH\WRUIRUWVlWWHUIUDPWUlGD
Fyrplatser, lotsplatser och sjömärken är mycket
viktiga i sammanhanget och ska fortsätta vara
skärgårdens landmärken.
Ny bebyggelse eller nya verksamheter bör undvika att ta uppmärksamhet från dessa landmärken
genom placering i förhållande till landskapsbild
och siktlinjer från farlederna.
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A
C
B
A

AB
A
B

B
C
B

B

C
B

A

C

A

Översiktskarta inre skärgården ur förstudien Kulturmiljön i Oxelösunds skärgård, framställd av WSP (2016).

A

A

Översiktskarta yttre skärgården ur förstudien Kulturmiljön i Oxelösunds skärgård, framställd av WSP (2016).
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Skydd av kulturmiljöer

BÅTLIV

+lYULQJHEnNlUVWDWOLJWE\JJQDGVPLQQHVPlUNWHQOLJW
I|URUGQLQJHQ  RPVWDWOLJDE\JJQDGVPLQQHQ
)|UEnNHQ¿QQVVN\GGVEHVWlPPHOVHUIUnQVDPWHWW
YnUGSURJUDP6N\GGVEHVWlPPHOVHU

Sverige är ett av de mest fritidsbåtstäta länderna och båtOLYHWlUYLNWLJWI|UPnQJDLQWHPLQVWLNXVWNRPPXQHUQDcU
JMRUGH7UDQVSRUWVW\UHOVHQHQEnWOLYVXQGHUV|NQLQJ
2VWNXVWUHJLRQHQIUnQ6PnODQGWLOO8SSODQGGlU2[HO|
VXQGLQJnUVWLFNHUXWVRPGHQUHJLRQPHGÀHVWDQWDO
båtar. I undersökningen framkommer också att det vanligaste användningsområdet för fritidsbåtar är dags- och
¿VNHWXUHU0DMRULWHWHQDYEnWIRONHWDQVHUDWWXSSOHYHOVHQ
av frihet och av naturen är de två viktigaste aspekterna
av båtlivet. På tredje plats kommer möjligheten att besöka
unika platser.

1.
2.

3.

%nNHQInULQWHULYDVÀ\WWDVHOOHUWLOOVLWW\WWUHE\JJDV
om eller på annat sätt förändras.
,QJUHSSInULQWHJ|UDVLE\JJQDGHQVVWRPPH<WRU
PHGlOGUHLQVNULSWLRQHURFKG\OLNWInULQWH|YHUPnODV
eller övertäckas.
Båken ska underhållas så att den inte förfaller. Vårdoch underhållsarbete ska utföras med material och
metoder som inte minskar båkens kulturhistoriska värde.

Det är möjligt att gruppera båtfolket i två grupper av användare. Den ena gruppen består av de som är ute under
en längre tid och som värdesätter vistelsen på havet och
RIWDVWDQQDUHQHOOHUÀHUDQlWWHULQDWXUHOOHUJlVWKDPQDU
Den andra gruppen använder båten mer som ett transSRUWPHGHOI|UDWWWDVLJPHOODQROLNDSODWVHUWLOOVRPPDUVWXJDQHOOHUI|UGDJVXWÀ\NWHUPHGHQVWDND|YHUQDWWQLQJDU

'HW¿QQVlYHQHWWVWRUWDQWDOIRUQOlPQLQJDUVRPlUVN\Gdade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Det är inte tillåtet att
XWDQWLOOVWnQGIUnQ/lQVVW\UHOVHQWDERUWÀ\WWDHOOHUSn
annat sätt ändra en fornlämning. Värdefulla kulturmiljöer
NDQVN\GGDVJHQRPNXOWXUYnUGVDYWDO

,2[HO|VXQG¿QQVHQVWDUNEnWNXOWXURFKHQJRGVHUYLFHI|U
EnWEXUQD+lUEHGULYVXWELOGQLQJVWUlQLQJVRFKWlYOLQJVYHUNVDPKHWI|UVHJOLQJ'HW¿QQVRFNVnÀHUDEnWNOXEEDU
RFKEnWYDUY)OHUWDOHWIDVWLJKHWVlJDUHKDUEU\JJDPHG
EnWSODWV%nWOLYHWlUYLNWLJWI|UGHWU|UOLJDIULOXIWVOLYHWI|U
besöksnäringen och för att utveckla Oxelösund som en
attraktiv skärgårdskommun. Kommunen bör eftersträva
HQOnQJVLNWLJWKnOOEDUXWYHFNOLQJDYEnWOLYHW1\PDUN
E|ULI|UVWDKDQGLQWHWDVLDQVSUnNXWDQEnWSODWVHURFK
uppläggningsplatser utvecklas inom redan ianspråktagna
områden.

8W|YHUV\QOLJDOlPQLQJDULODQGVNDSHWKDUGHQI|UELSDVVHUDQGHIDUOHGHQPHGI|UWDWWHQRFKDQQDQEnWHOOHUIDUW\J
förlist och hamnat på havets botten.

Tillgänglighet och utveckling
0HGÀHUDROLND|YHUODSSDQGHLQWUHVVHQRFKHQLPnQJD
IDOORWLOOJlQJOLJWRSRJUD¿lUGHWLQWHKHOWOlWWDWWWLOOJlQJliggöra skärgårdens varierade kulturmiljöer. Samhällets
WHNQLVNDXWYHFNOLQJP|MOLJJ|UI|UÀHUWDOHWGLJLWDODLQQRYDtioner. Ett digitalt tillgängliggörande av skärgården genom
ZHEEVLGRUDSSDUSHNVNlUPDUSnIDVWODQGHWHOOHUHQNRPELQDWLRQDYÀHUDROLNDO|VQLQJDUlUHWWLQWUHVVDQWDOWHUQDWLY
RFKNRPSOHPHQWWLOOGHQI\VLVNDWLOOJlQJOLJKHWHQ$WWXWUHGD
HQVnGDQO|VQLQJNDQSnVLNWEHW\GOLJWI|UElWWUDDOOPlQKHtens kunskap om kommunens värdefulla skärgårdsmiljö.

Båtplatser och småbåtshamnar
Oxelösund har två gästhamnar i anslutning till planområGHW2[HO|VXQGV*lVWKDPQL%DGKXVYLNHQRFK)HP|UH
*lVWKDPQL)LVNHKDPQHQgVWHUYLNHQ'HW¿QQVRFNVn
sex småbåtshamnar runt om i kommunen där det är
P|MOLJWDWWK\UDEnWSODWVSHUPDQHQWXQGHUVlVRQJ7LOOgången till båtplatser bedöms för närvarande tillräcklig.
9LGHWW|NDWEHKRYE|UP|MOLJKHWHQDWWXWYHFNODEH¿QWOLJD
småbåtshamnar i första hand ses över. Därefter utreds
P|MOLJDQ\DOlPSOLJDORNDOLVHULQJDU

Skärgårdens kulturmiljöer är en resurs att ta tillvara på
och utveckla när det gäller exempelvis besöksnäringen.
Den genomförda förstudien visar ett behov av fördjupade
EHE\JJHOVHLQYHQWHULQJDURFKNXOWXUPLOM|XWUHGQLQJDUI|UDWW
på bästa sätt kunna ta tillvara och utveckla skärgårdens
kulturmiljöer. Detta förslag bör användas som utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att utveckla särgårdens
kulturmiljövärden.

Naturhamnar
0nQJDYLNDULQRP2[HO|VXQGVVNlUJnUGJHUJRWWVN\GG
vid övernattning. Många båtägare uppskattar dessa
hamnar för de spartanska upplevelser och den direkta
QlUKHWHQWLOOVNlUJnUGHQVRPGHEMXGHUSn)|UW|MQLQJV
DQJ|ULQJVSODWVHU¿QQVUXQWRPLVNlUJnUGHQI|UDWWI|UHQNODDQJ|ULQJLQDWXUKDPQDU$WWVH|YHUYDUI|UW|MQLQJV
DQJ|ULQJVSODWVHUlUEHOlJQDRFKXQGHUV|NDRPGHW¿QQV
EHKRYSn\WWHUOLJDUHSODWVHUlUHWWVlWWDWWPD[LPHUDWLOOgängligheten till lämpliga naturhamnar.

Riktlinjer för kulturmiljö

•
•

•

Det vidare arbetet med skärgårdens kulturmiljövärden utgår från den genomförda förstudien.
Vid eventuellt inrättande av nya farleder, kabeldragningar, muddringar och liknande ska hänsyn
tas till maritima kulturmiljöer och fartygslämningar.
Kommunen utreder på sikt möjligheten att skapa
en digital plattform för skärgårdens kulturmiljöer. Exempelvis en applikation som visar digitala
kartor och tillhörande information om skärgårdens sevärdheter.
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Vinterförvaring och sjösättningsramper

Båtsport

0|MOLJKHWWLOOYLQWHUI|UYDULQJ¿QQVEnGHLNRPPXQDORFK
privat regi. Kommunen kan tillhandahålla uppläggningsplatser i anslutning till småbåtshamnarna för kunder med
EU\JJSODWVKRVNRPPXQHQ

Vissa områden i skärgården är av intresse för att utöva
EnWVSRUW%nWVSRUWDYNDQRWNDUDNWlUDQYlQGHU0DUVYLNHQ
d.v.s. innerskärgården. För jollesegling används områden
LRFKNULQJKDPQLQORSSHW%nWVSRUWHUPHGVW|UUHÀ\WHW\J
DQYlQGHUGHOVKDPQLQORSSHWPHQlYHQXWRPVNlUVYDWWHQ
Viktiga områden för båtsport bör kartläggas tillsammans
med relevanta aktörer.

För Badhusviken och Österviken saknar kommunen egna
uppläggningsplatser och hänvisar istället till de privata
aktörer som tillhandahåller vinterförvaring.

•

5DPSHUI|UVM|VlWWQLQJ¿QQVLDQVOXWQLQJWLOOVPnEnWVKDPQDUQD'HW¿QQVLQJDSODQHUSn\WWHUOLJDUHVM|VlWWQLQJVramper.

Kommunen verkar för fungerande båtsportsverksamhet. En karta över viktiga områden för framtida
utveckling sammanställs.

Bränsle
,2[HO|VXQG¿QQVHQVM|PDFN'HQlUEHOlJHQL*lVWhamnen i Badhusviken. Att kunna tanka sin båt är en
service som uppskattas av båtägare och är viktig för
Oxelösund som en kommun med levande båtliv. Inför en
HYHQWXHOOQ\HOOHURPORNDOLVHULQJDYVM|PDFNE|UKlQV\Q
WDVWLOOQDWXUPLOM|RFKWLOOJlQJOLJKHW

Utveckling
)|UDWWVWlUNDNRPPXQHQVSUR¿OVRPVNlUJnUGVNRPPXQ
är det viktigt med en långsiktigt hållbar utveckling av
EnWOLYHW'HWKDQGODURPDWWJHÀHUPlQQLVNRUP|MOLJKHW
DWWEHV|NDVNlUJnUGHQEnGHPHGRFKXWDQHJHQEnWPHQ
PHGKlQV\QWLOOEH¿QWOLJDQDWXUYlUGHQ'HWKDQGODUlYHQ
RPHQPLOM|LQULNWDGYLGDUHXWYHFNOLQJDYVPnEnWVKDPQDU
gästhamnar och båtservice.

Spolplatta och båtbottentvätt
Båtbottenfärger begränsar effektivt påväxt av till exempel
DOJHUPXVVORURFKKDYVWXOSDQHUSnVNURYHWJHQRPDWW
läcka ämnen som är skadliga för vattenlevande växt- och
djurarter. Dock påverkas även arter som färgerna inte
V\IWDUWLOODWWEHNlPSDWLOOH[HPSHOEOnVWnQJHQ3nJUXQG
av detta kan användandet av båtbottenfärger bidra till att
förorena vattnet och därmed hota den miljö som båtfolket
söker sig till.

Riktlinjer för båtliv

•
•
•

9LGUHQJ|ULQJDYEnWDUPHGK|JWU\FNVWYlWWHOOHUI|UKDQG
NDQWYlWWYDWWQHWLQQHKnOODROMDIlUJWXQJPHWDOOHUPHG
PHUD2PGHWLQWH¿QQVQnJRQDQOlJJQLQJVRPVDPODU
upp och renar tvättvattnet är risken stor att de skadliga
ämnena läcker ut till omgivningen och påverkar den
PDULQDPLOM|Q6SROSODWWRU¿QQVLgVWHUVYLNHQVDPWL
Badhusviken.

•

•
•

,WUDQVSRUWVW\UHOVHQVEnWOLYVXQGHUV|NQLQJIUDPNRPPHU
att båtfolket generellt upplever sig vara omedvetna om
DOWHUQDWLYDO|VQLQJDUWLOOEnWERWWHQIlUJHUH[HPSHOYLV
DQYlQGDQGHWDYEnWERWWHQWYlWW)|UWLOOIlOOHW¿QQVLQJHQ
båtbottentvätt i kommunen. En båtbottentvätt i kommuQHQVNXOOH\WWHUOLJDUHNXQQDELGUDWLOOHQOnQJVLNWLJWKnOOEDU
utveckling av båtlivet och stärka utbudet av miljöinriktad
service. Det är viktigt att en eventuell båtbottentvätt placeras i ett område med god vattenomsättning.

•

•

.RPPXQHQVNDW\GOLJWLQIRUPHUDRPDYIDOORFKVRS
VRUWHULQJVM|VlWWQLQJVUDPSHURFKVSROSODWWRUVDPW
om miljövänliga alternativ till båtbottenfärger digitalt
på hemsidor och andra digitala forum.
Kommunen möjliggör etablering av en båtbottentvätt.
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Kommunen verkar för en långsiktigt hållbar
utveckling av båtlivet.
Vid ny- eller omlokalisering av båtmack tas bedömningsgrunder fram med hänsyn till exempelvis natur, miljö och tillgänglighet.
Kommunen verkar för god tillgänglighet till lämpliga naturhamnar genom att exempelvis placera
ut förtöjnings-/angöringsplatser och bryggor.
Kommunen verkar för att förbättra och tillgängliggöra information om exempelvis avfall och
latrin för att möjliggöra en långsiktigt hållbar
utveckling.
Kommunen verkar för att förbättra tillgängligheten till latrintömningsstationer.
Vid en ökning av besökare och turister i skärgården, genom exempelvis en ökad kapacitet av
VNlUJnUGVWUD¿NHQXWUHGVHQOlPSOLJO|VQLQJI|U
utökad sophantering och sortering för de öar
som berörs.

4
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BOENDE

'HWlUGn/lQVVW\UHOVHQVRPI|UHVOnUWLOOlJJ

Boende och bebyggelse

Inom ett Natura 2000-områden krävs tillstånd för verkVDPKHWHUHOOHUnWJlUGHUVRPSnHWWEHW\GDQGHVlWWNDQ
påverka miljön. Detta innebär att all form av exploatering i
HOOHULGLUHNWDQVOXWQLQJWLOOHWW1DWXUDVN\GGDWRPUnGH
kräver en tillståndsprövning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

'HQEHE\JJHOVHVRP¿QQVlUWLOOVW|UVWDGHOORNDOLVHUDGWLOO
|DUQDVNXVWVWUlFNRURFKlUVSULGGSnÀHUWDOHW|DU(QGDVW
HWWInWDO|DUVDNQDUKHOWEHE\JJHOVHGHWYnVW|UVWDlU6WRUDbVSVNlURFK6WRUD7UlVV|bYHQ+|JVNlUlUREHE\JJW
)OHVWDUUHQGHQ¿QQVSn)XU|Q )XU|QRFK%MXUVKDOVHQ 
Ett 30-tal arrenden ligger inom det som i Översiktsplan
EHWUDNWDGHVVRPLQÀXHQVRPUnGHI|ULQGXVWULQRFK
bör av den anledningen inte fastighetsbildas. Se karta
|YHULQÀXHQVRPUnGHWSnVLGD1HGDQJHVHQ|YHUEOLFN
|YHUEH¿QWOLJEHE\JJHOVH

Riktlinjer för boende

•
•

Friköp av arrenden
)|UXWVlWWQLQJDUQDI|UIDVWLJKHWVELOGQLQJDYEH¿QWOLJD
arrendetomter ser olika ut på olika platser i skärgården.
+HOD2[HO|VXQGVVNlUJnUGEHWUDNWDVVRPVlUVNLOWYlUGHIXOOPLOM|EHE\JJHOVHXWYHFNOLQJHQE|UGlUI|UVNHSnHWW
kontrollerat sätt. Frågan vad gäller friköp behöver i varje
enskilt fall prövas mot berörda intressen. Försäljning av
arrenden föregås av detaljplaneläggning eller genom
enskild fastighetsbildning. Detta för att reglera fastighetsELOGQLQJRFKEHE\JJHOVHXWYHFNOLQJLVDPNODQJPHGVNlUgårdens andra viktiga intressen såsom friluftslivet samt
natur- och kulturvärden.

•
•

Bebyggelseutveckling
En försiktig förtätning kan prövas vid detaljplaneläggning
RFKVNHUGnHQGDVWVRPNRPSOHWWHULQJLUHGDQEHE\JJGD
RPUnGHQ'HWDOMHUDGHI|UVODJRFKNDUWRU¿QQVDWWVHL
kapitel 5. Det är i dessa fall viktigt att ta ett helhetsgrepp
RFKWDKlQV\QWLOOGHI|UXWVlWWQLQJDUVRP¿QQVYDGJlOOHU
VN\GGDGQDWXUVWUDQGVN\GGQDWXURFKNXOWXUPLOM|
IULOXIWVYlUGHQULNVLQWUHVVHQRFKODQGVNDSVELOG'HWlU
dessutom viktigt att se över den tekniska försörjningen
och möjlighet till angöring.
Reglering av bebyggelse
För närvarande används skriften Bygg varsamt –
Rekommendationer för bebyggelse utanför detaljplanerade områden i Oxelösunds kommun som vägledning
och generell riktlinje. Skriften togs fram år 2002 och det
¿QQVEHKRYDYDWWXSSGDWHUDRFKDNWXDOLVHUDJlOODQGH
riktlinjer inför fortsatt utveckling och eventuellt kommande
detaljplaneläggning.

•

5LNWOLQMHUQDI|UEHE\JJHOVHXWYHFNOLQJHQLVNlUJnUGHQ
aktualiseras.

Tomter inom Natura 2000
Ett 20-tal arrenden i skärgården ligger inom Natura
RPUnGHQ*UlQVHUQDI|UGHQVN\GGDGHQDWXUHQlU
dragen så att hela arrenden omfattas. Att revidera omUnGHVJUlQVHUQDI|U1DWXUDlUVYnUWRFKDWWPLQVND
dem är inte möjligt. Tillägg av arealer görs genom särskilda förfrågningar från regeringen eller Naturvårdsverket.
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)ULWLGVKXVDUUHQGHQLQRPLQGXVWULQVLQÀXHQV
område ska inte fastighetsbildas.
Vid detaljplaneläggning kan en försiktig förtätning prövas för redan ianspråktagna områden
där inga stora naturvärden föreligger.
Oxelösunds skärgård betraktas i sin helhet som
värdefull miljö, bebyggelseutvecklingen ska
därför ske varsamt.
Verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura
2000-område ska tillståndsprövas.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

KHPVLGD¿QQVYLVVLQIRUPDWLRQRPHQVNLOGDDYORSS
0LOM|RFKVDPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQlURFNVnPHGOHPL
DYORSSVJXLGHQVHHQQDWLRQHOONXQVNDSVEDQNVRPV\IWDU
till att underlätta handläggning och öka servicen. Denna
kunskap bör förankras bland fritidsboende i skärgården.
Frågan om belastningen på Östersjön genom Oxelösunds enskilda avlopp hanteras i kommande VA-plan där
det även bör diskuteras vilka åtgärder kommunen ska
genomföra för att öka vattenkvaliteten för kommunens
vattenförekomster.

Dricksvatten
Oxelösund delar en gemensam vattentäkt tillsammans
PHG1\N|SLQJVNRPPXQ'HWNRPPXQDODYDWWHQOHGQLQJV
QlWHWlULQWHXWE\JJWLSODQRPUnGHW)OHUDDY|DUQDKDU
tillgång till sommarvatten från 1 maj till 15 oktober.
$QVOXWQLQJVSXQNWHQlUEHOlJHQL*DPOD2[HO|VXQG1\D
DQVOXWQLQJDUJ|UVLP|MOLJDVWHPnQWLOOUHGDQEH¿QWOLJW
nät genom att fråga närmaste samfällighet om lov och
EHWDODDQVOXWQLQJVDYJLIWHQWLOO9$QlWHWVKXYXGPDQ
Oxelö energi. Om det rör sig om ett större antal fastigheter kan dessa bilda en egen samfällighet och erbjudas
en förbindelsepunkt med enskild vattenmätare vid den
gemensamma anslutningspunkten i Gamla Oxelösund.
Om ledningar för dricksvatten dras ut till öar i skärgården
I|UHGUDUWLOOVWnQGVP\QGLJKHWHQDWWDYORSSVOHGQLQJDUGUDV
tillbaka till fastlandet.

Vad gäller skärgårdens offentliga toaletter ska också
GHVVDYDUDDYW\SHQPXOOWRD

•
•

De öar som saknar sommarvatten får idag lösa vattenI|UV|UMQLQJHQSnHJHQKDQGJHQRPHQVNLOGDYDWWHQWlNWHU
exempelvis privat borrade brunnar. Kommunen har inte
WLOOV\Q|YHUHQVNLOGDEUXQQDUXWDQEUXQQVlJDUHQDQVYDUDU
själv för vattenkvaliteten.

•

Kommunen bör arbeta för att förankra kunskap om
enskilda avlopp i skärgården.
Vid framtagandet av en kommunal VA-plan tas en
EHVNULYQLQJIUDP|YHUNUDYI|UHQVNLOGDDYORSSVRP
SROLF\I|UVNlUJnUGHQ(QVnGDQEHVNULYQLQJlUHQ
förutsättning för eventuell detaljplaneläggning i skärgården och kan föregå VA-planen om det krävs.
Kommunen verkar för att genomföra inventering och
NRQWLQXHUOLJWLOOV\QDYHQVNLOGDDYORSSVDQOlJJQLQJDUL
skärgården.

Avlopp
Kommunen har som avsikt att ta fram en kommunövergripande VA-plan som även hanterar skärgårdens VAfrågor. Både på kommunal och enskild nivå.

El och energi
6NlUJnUGHQVEH¿QWOLJDHOQlWE\JJGHVXWSnWDOHW
och har sedan dess utökats långsamt med någon anslutning per år. Vid en ökning av fritidsboenden i skärgården bör behovet av förstärkt elförsörjning ses över.
Kommunen tillhandahåller idag också information om och
uppmuntrar till mikroproduktion av el.

Kommunalt avlopp
En förstudie gällande sjöförlagda VA-ledningar i Oxelösunds skärgård visar att det inte är ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att minska utsläpp av kväve och fosfor. Om
kommunen ska äga ledningar i vattnet krävs det resurser
och beredskap för att förvalta och underhålla sådana
ledningar. En eventuell utökning av VA-verksamhetsRPUnGHWVRPRPIDWWDUVNlUJnUGHQNUlYHUXWI|UOLJD
utredningar.

•
•

Enskilt avlopp
Eftersom att det kommunala verksamhetsområdet för
vatten- och avlopp inte omfattar skärgården blir fritidsboende hänvisade till enskilda avlopp eller mindre gemensamhetslösningar. En princip som ska tillämpas är att om
YDWWHQ¿QQVLQGUDJHWWLOOIULWLGVERHQGHWVNDGHWlYHQ¿QQDV
en avloppsanläggning. Enskilda avlopp har i många fall
en bristfällig funktion och orsakar utsläpp till grundvattnet
och havet. Ett fåtal öar har gemensamhetslösningar med
förbindelsepunkt på fastlandet i Gamla Oxelösund.Kommunen förordar även egen påkoppling till det kommunala
VA-nätet som tänkbar lösning istället för enskilt avlopp.

Kommunen är uppmärksamma på ett eventuellt
behov av en förstärkt elförsörjning i skärgården.
Kommunen informerar om och uppmuntrar till egen
småskalig energiförsörjning.

Vindkraft
9LQGNUDIWlUHQXWVOlSSVIULRFKI|UQ\HOVHEDUNlOOD
Oxelösunds kommun tog 2013 fram ett tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft som utgör vägledning och
underlag för beslut för eventuella vindkraftsetableringar
i kommunen. Oxelösunds kommun ställer sig positiv till
HWDEOHULQJDUDYI|UQ\HOVHEDUDNlOORU
.RPPXQHQSHNDUXWHQEHJUlQVDGGHODYHQHUJLP\QGLJhetens föreslagna områden som lämpligt för vindkraft.
6HDYVQLWWHWRP´5LNVLQWUHVVHQ´6WlOOQLQJVWDJDQGHWlU
av långsiktig karaktär och visar kommunens viljeriktning.
Försvarsmakten har angett icke öppet redovisade riksintressen och accepterar därför inte någon vindkraftsetablering inom det föreslagna havsområdet.

I Oxelösunds skärgård rekommenderas förmultningstoaletter som enskilda avloppslösningar. Inrättande
av enskilda avloppslösningar kräver alltid tillstånd från
0LOM|RFK6DPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ)|UQlUYDUDQGH
saknas en fullständig inventering av avloppsanläggningarna bland fritidsboenden i skärgården. På kommunens
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VATTEN

Det krävs därför i dagsläget ett regeringsbeslut om
försvarsmaktens ställning för att kunna genomföra en
vindkraftsetablering inom det föreslagna området.

9DWWHQSnYHUNDVDYDNWXHOOPDUNDQYlQGQLQJXWVOlSSDY
DYORSSVYDWWHQGDJYDWWQHWVDYULQQLQJOXIWI|URUHQLQJDU
med mera. Vattnet utgör en viktig livsmiljö för vattenOHYDQGHGMXURFKYl[WHURFKYDWWQHWVNYDOLWHWlUDYVWRU
vikt.

Renhållning och avfall
Renhållningsordningen för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner är ett åtgärdsförslag att förbättra möjligheten
WLOOVRUWHULQJLVNlUJnUGDUKDPQDURFKSnEDGSODWVHU
Kommunen har möjliggjort för utökad sortering av avfall
SnÀHUWDOHWSODWVHUL2[HO|VXQG

+DYVRFKYDWWHQP\QGLJKHWHQlUVW\UDQGHRUJDQ|YHU
vattnets kvalitet. Vattenkvaliteten hanteras i Vattendirektivet.

,VNlUJnUGHQVDNQDVXW|NDGVRUWHULQJDYDYIDOO+lUJlOOHU
GHYLVHQ´GHWPDQWDUPHGVLJXWWDUPDQRFNVnPHGVLJ
KHP´'HWWDNDQYDUDVMlOYNODUWI|UPnQJDPHQI|UDQGUD
helt okänt. För att underlätta för besökare i skärgården
DWWKDQWHUDDYIDOORFKVRSRUUlWWE|UGHQQDGHYLVW\GOLJW
LQIRUPHUDVRPSnOlPSOLJDSODWVHUH[HPSHOYLVGLJLWDOW
SnKHPVLGRULVPnEnWVKDPQDUJlVWKDPQDURFKSn
välbesökta öar. Vid en ökning av besökare och turister
LVNlUJnUGHQJHQRPH[HPSHOYLVHQ|NDGNDSDFLWHWDY
VNlUJnUGVWUD¿NHQE|UHQOlPSOLJO|VQLQJI|UXW|NDGVRShantering och sortering utredas för de öar som berörs.
'HWVNDRFNVnYDUDW\GOLJWI|UIULWLGVERHQGHQYDGVRP
gäller för sopsortering och avfallshantering.

Vattendirektivet och vattenförekomster
9DWWHQGLUHNWLYHW (* DQWRJVPHGV\IWHW
DWWVN\GGDRFKI|UElWWUD(8VDOODYDWWHQ'LUHNWLYHWJlOOHU
\WRFKJUXQGYDWWHQRFKDQJHUYDG(8OlQGHUQDPLQVW
ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.
I Sverige hanteras vattendirektivet genom miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.
Oxelösunds kommun tillhör både distriktet Norra Östersjön samt distriktet Södra Östersjön. Målet är att nå god
YDWWHQVWDWXVWLOOnUHOOHUVHQDVWWLOOnU
cUIDVWVWlOOGHVPLOM|NYDOLWHWVQRUPHUI|UYDOWQLQJVplaner och åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt.
/lQVVW\UHOVHQKDUGHW|YHUJULSDQGHDQVYDUHWI|UGHWUHJLonala arbetet inom vatten- och miljöområdet. Oxelösunds
kommun har ansvaret att arbeta med de åtgärder som blivit utpekade i förvaltningsplanens Åtgärdsprogram 20162021VRPJlOOHUI|UNRPPXQHURFKP\QGLJKHWHU)|OMDQGH
åtgärder berör den fördjupade översiktsplanen och dess
SODQRPUnGHcWJlUG±7LOOV\QDYHQVNLOGDDYORSSRFK
YDWWHQXWWDJcWJlUG±VlNHUKHWVVWlOODPLQVNDGHXWVOlSS
IUnQHQVNLOGDDYORSScWJlUG±gYHUVLNWVSODQHQRFK
detaljplaner ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för
vatten efterföljs.

6XJW|PQLQJI|UEnWODWULQ¿QQVLDQVOXWQLQJWLOOSODQRPUnGHWLGHEnGDJlVWKDPQDUQD'HQDSULOLQI|UGHV
ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar
LKDYVM|DURFKLQUHYDWWHQGUDJI|UDWWPRWYHUND|YHUgödning och minska spridningen av bakterier. Ytterligare
behov av placeringar för latrintömning bör ses över för att
möjliggöra lagefterlevnad.

•

.RPPXQHQVNDW\GOLJWLQIRUPHUDRPGHYLVHQ´GHW
PDQWDUPHGVLJXWWDUPDQRFNVnPHGVLJKHP´
GLJLWDOWSnKHPVLGRULVPnEnWVKDPQDUJlVWKDPQDU
och på välbesökta öar.

Ovan nämnda åtgärder strävar Oxelösunds kommun att
arbeta med. Detta genom att aktivt delta i arbetet med
det regionala åtgärdsprogrammet inom området vatten.

Riktlinjer för teknisk försörjning

•
•
•
•

•

3ODQRPUnGHWEHU|UVlYHQGLUHNWRFKLQGLUHNWDYHWWÀHUWDO
vattenförekomster. Dessa utgörs av; Bråvikens kustvatWHQ.UlQNIMlUGHQ/MXQJVNlUVÀDJHQ+DVVHO|RPUnGHW
2[HO|VXQGVKDPQRPUnGH,QUHcO|IMlUGHQcO|IMlUGHQ
VDPWgUVEDFNHQ7LOOGHVVDYDWWHQI|UHNRPVWHU¿QQV
VSHFL¿NDnWJlUGHUI|UDWWDUEHWDPRWHQJRGYDWWHQNYDOLWHW
.RPPXQHQKDUVRPDYVLNWDWWLGHQWL¿HUDYLONDnWJlUGHU
som bör genomföras i ett kommande arbete om vattenanvändning. Vattenförekomsterna och dess åtgärder bör
lYHQ¿QQDVPHGLDUEHWHWPHGDWWWDIUDPHQ9$SODQ

Kommunen verkar för att ta fram en VA-plan med
en policy för skärgården.
Avloppsvattnet bör ledas tillbaka till fastlandet.
Kommunen arbetar för att förankra kunskap
gällande enskilda avloppslösningar.
Vid en ökning av besökare och turister i skärgården, genom exempelvis en ökad kapacitet av
VNlUJnUGVWUD¿NHQXWUHGVHQOlPSOLJO|VQLQJI|U
utökad sophantering och sortering för de öar
som berörs.
Kommunen verkar för en ökad andel förnyelsebar energi.

Havsplanering
+DYRFKYDWWHQP\QGLJKHWHQKDULXSSJLIWDWWWLOOnU
ta fram havsplaner för Sveriges vatten och bedriva statlig
SODQHULQJLWHUULWRULDOSODQRFKHNRQRPLVN]RQ(QKDYVSODQlUHQVWUDWHJLVNSODQVRPVNDVW\UD6YHULJHPRWHQ
effektiv och hållbar användning av havet nu och i framtiGHQ2[HO|VXQGVNRPPXQLQJnUL+DYVSODQI|UgVWHUVM|Q
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•

Kommunen ska delta aktivt från den tidiga dialogen för att
säkerställa att havsplanen inte motsätter sig kommunens
viljeriktning.

Vattenanvändning

5LNWOLQMHUI|UOlJVWDJUXQGOlJJQLQJE|UWDKlQV\QWLOO
aktuell fakta.

Skred och erosioner
Stigande havs- och grundvattennivåer samt ökade
nederbördsmängder riskerar även att minska markens
VWDELOLWHW.RQVHNYHQVHUDYGHWWDlUH[HPSHOYLVUDVVNUHG
och erosioner.

.RPPXQHQKDUVRPDYVLNWDWWI|UGMXSDVLJ\WWHUOLJDUHL
ämnesområdet vattenanvändning. Förutom det område
som pekats ut till vindkraft har kommunen inte tagit ställning till användning av resterande vattenområde. Därför
bör ett arbete genomföras där kommunen tar ställning
WLOOYDWWHQDQYlQGQLQJnWJlUGHUHQOLJWGLVWULNWHQVnWJlUGVprogram samt vattenförekomsterna och dess åtgärder.
I detta arbete kan vattenanvändningen även kopplas till
NRPPDQGHQDWLRQHOOKDYVSODQVDPWWLOOKlQV\QVRPUnGHQ
och maritima reservat. Frågan om eventuell vågkraft i
kommunen bör även utredas.

,/lQVVW\UHOVHQVUDSSRUWRiskbild Södermanland, Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckorDQJHVDWWI|UXWVlWWQLQJDUI|UHURVLRQIUlPVW¿QQVLQRP
RPUnGHQGlUMRUGPDWHULDOHWXWJ|UVDYVDQGRFKVLOWYLONHW
inte berör Oxelösunds skärgård.

Buller
Riktlinjer för vatten

•
•
•

Buller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning
som berör störst antal människor i Sverige. I Oxelösunds
VNlUJnUGI|UHNRPPHUIUlPVWEXOOHUIUnQEnWWUD¿NHQRFKHWW
visst verksamhetsbuller från intilliggande industrier. Buller
från fritidsbåtar och från vattenskotrar kan upplevas som
HQDOOYDUOLJVW|UQLQJDYEnGHEHV|NDUHERHQGHRFKGMXU
livet längs kust och i skärgård.

Kommunen deltar i arbetet med att uppnå god
vattenstatus för Östersjön.
Kommunen deltar aktivt i framtagandet av
Havsplan för Östersjön.
Kommunen tar ställning till vattenanvändning
i ett fördjupat arbete.

gNDGHEnWU|UHOVHULVNlUJnUGHQOHGHUWLOO\WWHUOLJDUHEXOOHU
För en minimal påverkan på människor och djur bör bullUHWKnOODVQHUHLVlUVNLOWNlQVOLJDPLOM|HU'MXUVN\GGVRPråden begränsar bullret och minskar risken för störningar
för djurlivet. Områden med låg bullernivå kan uppnås
genom exempelvis fartbegränsningar. I ett kommande
DUEHWHKDUNRPPXQHQI|UDYVLNWDWWSHNDXWKlQV\QVRPråden där bullerminskande åtgärder kan genomföras.

RISKER OCH SÄKERHET
Klimatförändringar
Klimatförändringar sker såväl i en global skala som på
lokal nivå. Trenden för Sverige visar generellt på ett
blötare och varmare klimat med höjda havsnivåer och
ÀHUVN\IDOO/DQGPDVVDQInUGlULJHQRPQ\DI|UXWVlWWQLQJDU,GHWNRPPXQDODNOLPDWDQSDVVQLQJVDUEHWHW¿QQVHWW
DQVYDUDWWLQRPGHQI\VLVNDSODQHULQJHQVlNHUVWlOODDWW
VWDGVE\JJDQGHWDQSDVVDVHIWHUQ\DI|UXWVlWWQLQJDUVDPW
DWWDQDO\VHUDKXUEH¿QWOLJEHE\JJHOVHRFKLQIUDVWUXNWXU
påverkas av klimatförändringar.

•

Miljökvalitetsnormer
0LOM|NYDOLWHWVQRUPHU¿QQVI|UOXIWRPJLYQLQJVEXOOHURFK
vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss
lägsta miljökvalitet för de tre ovan nämnda områden och
beskrivs närmre i 5 kap. Miljöbalken. Miljökvalitetsnormer
I|UYDWWHQNYDOLWHWEHKDQGODVXQGHUDYVQLWWHW´9DWWHQ´

Stigande havsnivåer och översvämningar
Stigande havsnivåer är en konsekvens av pågående klimatförändringar och kan i framtiden påverka Oxelösund
VRPNXVWNRPPXQEnGHSnIDVWODQGHWRFKLVNlUJnUGHQ
För närvarande saknar kommunen en klimatanpassningsSODQPHQLGHWSnJnHQGHDUEHWHWPHGgYHUVLNWVSODQ
2030 har arbetet med en sådan plan påbörjats.

I Oxelösund visar mångåriga mätningar att kommunen
inte överskrider några gränsvärden för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Kontroller sker genom kontinuerliga
mätningar. Sedan 2010 har en rad små och stora åtgärder vidtagits för att minska problematiken med damning
IUnQ66$%RFK+DPQHQ

/lQVVW\UHOVHQL6|GHUPDQODQGJDYLVDPYHUNDQPHG
60+,nUXWUDSSRUWHQRiskbild 2 Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd. Enligt
GHQUDSSRUWHQ¿QQVULVNI|U|YHUVYlPQLQJDULOnJOlQWD
OlJHQSncO|%MXUVKDOVHQ)XU|Q+DVVHO|VDPW+DVVHO|
Bergö.

•

2PUnGHQGlU|NDGWUD¿NHULQJLQWHlU|QVNYlUWE|U
LGHQWL¿HUDV

Oxelösunds kommun berörs inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Endast kommuner med mer än
100 000 invånare omfattas.
Läs mer om luftkvalitetsövervakning
på wwww.oxelosund.se

I detaljplaneläggning och i skärgårdens fortsatta
utveckling ska aktuella fakta och rapporter gällande
havsnivåer och översvämningar tas i beaktning.
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Skärgårdens intressen

Miljöfarliga verksamheter

Beredskap

Planområdet omfattar i nuläget inga miljöfarliga verksamheter. Det angränsar dock mot industriområde med verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt Miljöbalken.
9HUNVDPKHWHUQD66$%$*$RFK2[HO|VXQGVKDPQNODVVDVlYHQVRPIDUOLJYHUNVDPKHWHQOLJW/DJHQRPVN\GG
PRWRO\FNRU /62 'HWWDLQQHElUIDUDI|UDWWHYHQWXHOO
RO\FNDNDQRUVDNDDOOYDUOLJVNDGDSnPlQQLVNRURFKPLOM|
Verksamheterna klassas även som Sevesoverksamheter
HQOLJW/DJHQRPnWJlUGHUI|UDWWI|UHE\JJDRFKEHJUlQVD
I|OMGHUQDDYDOOYDUOLJDNHPLNDOLHRO\FNRU 6HYHVRODJHQ 
Kommunen och Oxelösunds hamn planerar för en
eventuell LNG-terminal. Vid utveckling av denna terminal
kommer förutsättningarna förändras. Detta i och med att
WHUPLQDOHQLVLJNUlYHUEXIIHU]RQHURFKVN\GGVDYVWnQG
VDPWGHVVWUDQVSRUWHUPHGIDOLJWJRGV6N\GGV]RQHURFK
HYHQWXHOODXWU\PQLQJVnWJlUGHUXWUHGVLXWYHFNOLQJVDUEHWHW
för LNG-terminalen.

Kommunen har ett samordningsansvar för det säkerhetsIUlPMDQGHDUEHWHWLQRPVLWWJHRJUD¿VNDRPUnGH0HG
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun
2016-2020lUV\IWHWDWWVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UHWWWU\JJW
och säkert samhälle och det gäller för Oxelösunds samtliga delar.

Industrins inﬂuensområde

•

Räddningstjänsten tillsammans med den ideella föreningen Svenska sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen utgör resurser för beredskapen i skärgårdsområdet.
Sörmlandskustens räddningstjänst har en räddningsbåt i
YDWWQHWL2[HO|VXQGGRFNLQWHnUHWUXQW

Riktlinjer för risker och säkerhet

•

,QGXVWULQVLQÀXHQVRPUnGHVWUlFNHUVLJHQEUDELWXWDQI|U
verksamhetens gränser. Vad gäller skärgården och planRPUnGHWEHG|PVLVWRUWVHWWKHOD%MXUVKDOVHQ.RUVKROmen och Furön samt Ålö vara miljömässigt påverkat av
LQGXVWULYHUNVDPKHWHQEODQGDQQDWJHQRPEXOOHU2PUnGHQLVNlUJnUGHQLQRPLQGXVWULQVLQÀXHQVRPUnGHEHG|PV
inte lämpliga för exploatering eller liknande. Se karta på
nästkommande sida.

•

•
•

Farligt gods

•

Transporter av farligt gods i Oxelösunds skärgård utgörs
av transporter till havs till och från hamnen. Transport av
IDUOLJWJRGVO\GHUXQGHU,0'*NRGHQ ,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH'DQJHURXV*RRGV&RGH HWWLQWHUQDWLRQHOOWUHJHOYHUN
för transport av förpackat farligt gods till sjöss.
Transporterna av farligt gods till och från hamnen är
väsentliga för hamnens funktion och för hamnverksamheten som riksintresse. För att undvika negativa effekter
på hamnverksamheten och påverka riksintresset bör
inga åtgärder vidtas som kan försämra möjligheterna för
sjötransporter.

•

Utsläpp och olyckor
2[HO|VXQG1\N|SLQJRFK7URVDKDUHQJHPHQVDP
ROMHVN\GGVSODQVHQDVWUHYLGHUDG3ODQHQEHG|PV
fortsatt aktuell och uppdateras vid behov i samverkan
med intilliggande kustkommuner samt med räddningsWMlQVWHQ2OMHVN\GGVSODQHQJHUYlJOHGQLQJLGHQKlQGHOVH
att någon av kommunerna skulle drabbas av ett större
oljeutsläpp till sjöss.
Den juridiska gränsdragningen mellan statlig räddningstjänst (Kustbevakningen) och kommunal räddningstjänst
är enligt lag strandlinjen. Kommunens ansvarsområden
är innanför strandlinjen samt inom hamnområdet.
.RPPXQHQVNDVMlOYDNRPSOHWWHUDROMHVN\GGVSODQHQPHG
EODQGDQQDWFKHFNOLVWDI|UDQVYDUGRNXPHQWDWLRQVUXWLQHU
kontaktlistor och kartmaterial.
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Kommunen ska ha god omvärldsbevakning
gällande rådande klimatförändringar och dess
påverkan på skärgården.
Oxelösunds kommun bör följa gällande riktvärden för färdigt golv vid nybyggnation.
Kommunen verkar för miljömålen ”God bebyggd
miljö” och ”Hav i balans samt levande kust och
skärgård” genom att hålla nere påverkan av
omgivningsbuller i skärgården.
Kommunen arbetar aktivt med att uppfylla miljökvalitetsnormerna.
Farleder, hamnbassäng och hamnfunktion
YlUQDVYLGLQWUHVVHNRQÀLNWHUI|UDWWVlNHUVWlOOD
hamnverksamheten i Oxelösund.
Kommunen verkar för att uppfylla sitt ansvar
gentemot oljeskyddsplanen.
Kommunen är genom en kontrollerad utveckling
av fritidsboende och turism uppmärksamma på
behovet av en ökad beredskap i skärgården.

4

Skärgårdens intressen

1\N|SLQJVNRPPXQ

Palmtorp
Stjärnholm

Brannäs
Vivesta
Inskogen

Peterslund
Danvik

Sundsör

Frösäng

Sunda

Djursvik
Stålverk

Centrum
Ramdalen

Ålö

Jogersö
+DPQ

Femöre

Furö

+DVVHO|

,QÀXHQVRPUnGHområde miljömässigt påverkat av
Rbuller
amnö
industriverksamhet och transporter, t ex genom Ramnö
Beten

2PUnGHPHGEH¿QWOLJLQGXVWUL
Kontor- och handelsverksamhet
-lUQYlJ7*2-EDQDQ
Större bilvägar
.DUWD|YHULQGXVWULQVLQÀXHQVRPUnGH XU|YHUVLNWVSODQI|U2[HO|VXQGVNRPPXQ
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värdefull för det rörliga friluftslivet. Alla förändringar i
VNlUJnUGHQVNDVNHPHGYDUVDPKDQGNRQVHNYHQVHUDY
förändringen ska utredas noga för att inte skada viktiga
värden påtagligt.

Inriktningen för planförslaget är att bevara och utveckla
natur- och kulturvärden samtidigt som friluftslivet ges
möjlighet att utvecklas. Boendet ska upplevas välfungeUDQGHPHGW\GOLJDULNWOLQMHU'HWVNDXWYHFNODVLHQKnOOEDU
riktning i harmoni med natur- kultur- och friluftsvärden.

Kartorna i följande kapitel visar en prioritering för de större öarna. Kartan redovisar inte alla intressen fullständigt
utan visar öns huvudsakliga användningsområde.

BEBYGGELSEUTVECKLING
Skärgårdens landskapsbild är igenkännbar och bevaranGHYlUG'HWlUHWWODQGVNDSGlUEHE\JJHOVHQlUDQSDVVDGHIWHUQDWXUHQVYHJHWDWLRQRFKWRSRJUD¿,QXOlJHWlU
EHE\JJHOVHQVPnVNDOLJ)|UDWWEHYDUDODQGVNDSVELOGHQ
VNDEHE\JJHOVHQXWYHFNODVLVDPNODQJPHGRPJLYQLQJHQ
1lUGHWJlOOHUEHE\JJHOVHLVNlUJnUGHQKDQGODUGHWIUlPVW
om att fastighetsbilda nuvarande arrenden för möjlighet
till friköp. I kommande avsnitt diskuteras hur kommunen
avser att detta ska gå till.

BEGREPPSDEFINITION KARTMATERIAL
Värdefull natur
Område utpekat som värdefull natur. Vid fastighetsbildning är det av stor vikt att de egenskaper som utgör den
YlUGHIXOODQDWXUHQLGHQWL¿HUDVRFKVN\GGDV1DWXUYnUGVplanen kan fungera som ett underlag och stöd i arbetet.

Värdefull kulturmiljö
Fastighetsbildning

Område utpekat som värdefull kulturmiljö. Vid fastighetsbildning är det av vikt att platsens kulturvärden bibehålls
RFKVN\GGDV

,VSHFL¿NDIDOOE|UIDVWLJKHWVELOGQLQJDYVNlUJnUGHQV
DUUHQGHQI|UHJnVDYGHWDOMSODQI|UDWWSnHWWW\GOLJWVlWW
UHJOHUDEHE\JJHOVHQVXWYHFNOLQJ'HWWDEHU|URPUnGHQ
med sammanhängande arrenden. En försiktig förtätning
DYIULWLGVKXVEHE\JJHOVHQSU|YDVYLGGHWDOMSODQHOlJJQLQJ
,GHIDOOGlUDUUHQGHWOLJJHUP\FNHWQlUDKDPQRFKLQGXVWUL
HOOHUGlUPnQJD|YHUODSSDQGHLQWUHVVHQ¿QQVEHG|PV
fastighetsbildning som olämplig. Aktuella riktlinjer gäller
även i de fall som fastighetsbildning bedöms kunna ske
utan detaljplan.

Område för friluftsliv
Område utpekat som värdefullt för friluftslivet. Detta
intresse behöver inte motstrida en utveckling genom
fastighetsbildning. Vid fastighetsbildning kan friluftslivet
utvecklas i samklang med boende i ett område.

Fastighetsbildning genom detaljplan
Arrenden inom markerat område kan fastighetsbildas
men detta ska föregås av detaljplan. Detaljplanen redogör för vilka bestämmelser som ska gälla när det gäller
IDVWLJKHWVJUlQVHUVWRUOHNSnIDVWLJKHWVN\GGDYQDWXURFK
NXOWXUYlUGHQVWUDQGVN\GGVDPWE\JJQDGVEHVWlPPHOVHU

Kartorna i föreliggande kapitel redovisar hur olika arrenGHQVNDKDQWHUDVLIUDPWLGHQKXUNRPPXQHQVWlOOHUVLJ
till fastighetsbildning samt föreslår sammanhängande
områden för eventuellt kommande detaljplaneläggning.
1XYDUDQGHULNWOLQMHUI|UVNlUJnUGHQVEHE\JJHOVH¿QQVL
Bygg varsamt – Rekommendationer för bebyggelse utanför detaljplanerade områden i Oxelösunds kommun. För
den fortsatta utvecklingen bör aktuella riktlinjer ses över
och uppdateras.

•

Fastighetsbildning utan detaljplan
Arrenden inom markerat område kan fastighetsbildas
utan att föregås av detaljplan. Inför fastighetsbildningsSURFHVVHQXQGHUV|NVYLONDEHVWlPPHOVHUVRPVNDJlOOD
VnVRPIDVWLJKHWVJUlQVHUVWRUOHNSnIDVWLJKHWHYHQWXHOOD
VN\GGDYQDWXURFKNXOWXUYlUGHQVWUDQGVN\GGVDPWE\JJnadsbestämmelser.

$NWXHOODULNWOLQMHUI|UEHE\JJHOVHXWYHFNOLQJHQLVNlUgården uppdateras.

Ingen fastighetsbildning

INTRESSEKONFLIKTER

Arrenden inom markerat område bör inte fastighetsbildas.
'HWWDEHW\GHUDWWGHVVDLQWHE|UIULN|SDVRFKDUUHQGHQD
förblir som idag.

gDUQDLVNlUJnUGHQKDUÀHUD|YHUODSSDQGHLQWUHVVHQ,
stort sett hela skärgården är värdefull naturmiljö liksom

Beﬁntlig detaljplan
2PUnGHWEHU|UVDYEH¿QWOLJGHWDOMSODQ
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Norra Skärgården
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Områdesindelning
Västra Skärgården

Östra Skärgården

Södra Skärgården

Yttre Skärgården

Västra Skärgården

Södra Skärgården

Norra Skärgården

Östra Skärgården

Yttre Skärgården

Del av <WWUH6NlUJnUGHQ +lYULQJH
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Områdesindelning

%H¿QWOLJGHWDOMSODQ

Ingen fastighetsbildning

Fastighetsbildning utan detaljplan

Fastighetsbildning genom detaljplan

Område för friluftsliv

Värdefull kulturmiljö

Värdefull natur

Teckenförklaring
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NORRA SKÄRGÅRDEN

Riktlinjer

Ålö

•
•
•
•

3ncO|¿QQVHWWJDPPDOWVNlUJnUGVKHPPDQ.XOWXUYlUGHW
RPIDWWDUEnGHEHE\JJHOVHlQJVPDUNRFKWUlGJnUGVDPW
ÀHUWDOHWVW|UUHHNDURFKOLQGDUVRPWLOOVDPPDQVELOGDUHQ
värdefull helhet. På den här platsen utgör kultur- naturRFKIULOXIWVYlUGHQHQHQKHWRFKVWnULQWHLNRQÀLNWPHG
varandra. Tvärtom utvecklas alla tre värden av en fortsatt
KlYG3ODWVHQlUOlPSOLJDWWHWDEOHUD\WWHUOLJDUHEU\JJD
I|UVNlUJnUGVWUD¿NHQVDPWXQGHUV|NDVI|UP|MOLJKHWWLOO
övernattningsanläggning för turister.

Lilla Trässö
gQEHG|PVYDUDGHQ|QLVNlUJnUGHQPHGÀHVWEHV|kare av privatbåtar. Den stora anledningen är att ön har
unika naturhamnar i nästan alla väderstäck vilket lockar
båtburna turister. Naturhamnarnas möjlighet bör tas till
vara och utvecklas. På sikt är även detta en lämplig plats
DWWHWDEOHUD\WWHUOLJDUHHQEU\JJDI|UVNlUJnUGVWUD¿NHQI|U
att stärka friluftslivet.

.ULQJcO|¿QQVHWWDQWDOIULWLGVKXVDUUHQGHQLQNOXVLYHcO|
skärgårdshemman. De arrenden som är belägna väster
om Ålö bedöms inte vara lämpliga för fastighetsbildning. Detta med anledning av påverkan från hamn och
industri. Arrendena belägna på samt kring öns östra sida
bedöms kunna fastighetsbildas utan prövning genom
detaljplaneläggning. Då fritidshusen inte ligger samlade
VDPWDWWInNRQNXUUHUDQGHLQWUHVVHQ¿QQVNULQJGHVVD
bedöms fastighetsbildningen kunna ske utan detaljplan.
(QHYHQWXHOOIDVWLJKHWVELOGQLQJVNDI|OMDJlOODQGHEHE\Jgelseriktlinjer.

3n|QVDPWLQWLOO|QV|VWUDNXVW¿QQVHWWPLQGUHDQWDO
arrenden. Dessa bedöms kunna fastighetsbildas utan
prövning i detaljplan. Fastighetsbildning bör ske enligt
JlOODQGHEHE\JJHOVHULNWOLQMHU
Riktlinjer

•

Vad gäller arrendet för Ålö skärgårdshemman bör detta
även fortsättningsvis hållas i kommunens ägo på grund
DYGHK|JDNXOWXUQDWXURFKIULOXIWVYlUGHQVRPlUGLUHNW
kopplade till platsen.

•
•

Riktlinjer

•
•
•
•
•
•

Ön med dess stränder lämnas orörda.
Vegetationen underhålls enligt text ovan.
Ön lämnas obebyggd.
Kultur- och friluftsvärden bevaras och utvecklas
i samklang med naturmiljön.

•

Kulturmiljön bör bevaras och utvecklas.
Natur- och friluftsvärden bevaras och utvecklas i
samklang med kulturmiljön.
6NDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UDWWVNlUJnUGVWUD¿NHQ
ska kunna stanna på ön.
Utreda möjligheten till anläggning för övernattning på ön.
$UUHQGHQYlVWHURP|QLQRPLQGXVWULQVLQÀXHQVområde bör ej fastighetsbildas.
Arrenden öster om ön kan fastighetsbildas utan
prövning i detaljplan i enlighet med gällande
bebyggelseriktlinjer.

Stora Trässö
3nVWRUD7UlVV|¿QQVPnQJDLQWUHVVHQ'RFN¿QQV
inget behov av att peka ut något huvudsakligt intresse i
NDUWPDWHULDOHW3n|Q¿QQVEODQGDQQDWHQVWRUHNPHG
4 meter i omkrets. Vegetationen omkring eken bör enligt
Naturvårdsplanen för skärgården röjas kontinuerligt.
Eftersom att ön är en av få större öar som helt saknar
EHE\JJHOVHE|U|QLQNOXVLYHVWUlQGHUQDRFNVnIRUWVlWWningsvis lämnas orörda.

38

Friluftslivets intressen prioriteras vid intresseNRQÀLNWHU
Naturhamnarnas funktion förstärks genom att
förtöjnings-/angöringsplatser placeras ut på
lämpliga platser.
6NDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UDWWVNlUJnUGVWUD¿NHQ
ska kunna stanna på ön.
Arrenden på ön samt vid öns östra sida kan fastighetsbildas utan prövning i detaljplan i enlighet
med gällande bebyggelseriktlinjer.
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Norra skärgården
Röd markering innehar
även värdefull natur.
Stora Trässö

Lilla Trässö
Ålö

Teckenförklaring
Värdefull natur

Fastighetsbildning genom detaljplan

Ingen fastighetsbildning

Värdefull kulturmiljö

Fastighetsbildning utan detaljplan

%H¿QWOLJGHWDOMSODQ

Område för friluftsliv
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VÄSTRA SKÄRGÅRDEN

Riktlinjer

Bjurshalsen, Korsholmen och Furön

•

%MXUVKDOVHQ.RUVKROPHQRFK)XU|QXWJ|UWLOOVDPPDQV
HQHQGD|3nGHQQD|¿QQVP\FNHWK|JDQDWXUYlUGHQ
Stora delar av området är Natura 2000-område som
JHQRPGHWKDUVN\GGL0LOM|EDONHQ1DWXUYlUGHQDKDQGODU
LVWRUDGUDJRPYlUGHIXOOWNXOWXUODQGVNDSLQRUURFKP\FNHW
gammal barrskog i söder. Naturvärdet är så pass högt
att det håller reservatklass och betraktas som överordnat
LQWUHVVHI|U|DUQDYLGHQHYHQWXHOOLQWUHVVHNRQÀLNW.XOWXUODQGVNDSHWLQRUUKDUK|JDNXOWXUYlUGHQYLONDLQWHDQVHV
VWnLNRQÀLNWPHGGH|YULJDLQWUHVVHQD

•
•
•
•

På ön har Sörmlandsleden en sträckning som tillsammans med natur- och kulturvärdena gör ön till en av skärgårdens viktigaste för friluftslivet. Närheten till fastlandet
gör ön till den mest tillgängliga av skärgårdens större öar.
'HW¿QQVRFNVnP|MOLJKHWDWWK\UDURGGEnWL*DPOD2[elösund vilket gör att de utan egen båt har möjlighet att
ta sig till ön. På sikt är detta en lämplig plats att etablera
\WWHUOLJDUHHQEU\JJDI|UVNlUJnUGVWUD¿NHQ

•
•
•
•

All utveckling av öarna ska ske med varsam hand. De
olika intressena är likt andra platser i skärgården överlappande och kan inte skiljas från varandra. Friluftsliv
RFKNXOWXUPLOM|QEHG|PVKlUNXQQDXWYHFNODVPHQSn
naturvårdens premisser.

•

,YlVWUDGHOHQ¿QQVHWWVWRUWDQWDOIULWLGVKXVDUUHQGHQ
Dessa utgör nästan en tredjedel av skärgårdens fritidsKXVDUUHQGHQ'HDUUHQGHQVRP¿QQVSn%MXUVKDOVHQRFK
Korsholmen bedöms inte som lämpliga för fastighetsbildning. Dels på grund av de många överlappande intressen
VRP¿QQVKlUGHOVSnJUXQGDYQlUKHWHQWLOOKDPQRFK
industri.
Öns östra kust är i stort helt ianspråktagen för fritidshusändamål. Dessa arrenden fastighetsbildas lämpligast
genom prövning i detaljplan. Detta bedöms nödvändigt
GnEHE\JJHOVHQOLJJHUVDPODGVDPWI|UDWWXWUHGDKXUHQ
fastighetsbildning påverkar öns övriga höga värden. I en
HYHQWXHOOGHWDOMSODQE|UEHE\JJHOVHQXWYHFNODVUHVWULNWLYW
för att värna landskapsbilden. En försiktig förtätning kan
prövas inom det avgränsade området i samband med
detaljplaneläggning under förutsättning att det är förenligt
med friluftslivet och naturvärdena.
Arrendena öster om Danvikshomlarna bedöms kunna
fastighetsbildas utan prövning genom detaljplan. Detta
då fastighetsbildningen inte riskerar att överlappa andra
viktiga intressen samt på grund av arrendenas utspridda
placering.
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På Furöns västra, södra och mellersta del ska
naturvårdens intressen prioriteras.
Furöns friluftslivsintressen, i form av vandringsleder, bevaras och underhålls på naturens
premisser.
Naturvårdens intressen på Korsholmen prioriteras. Friluftslivsintressen bevaras och underhålls
i nivå med idag.
Vegetationen på Korsholmen underhålls, särskilt
vegetationen runt de äldre lindarna.
Naturvårdens intressen på Bjurshalsen prioriteras. Öns friluftslivsintressen, i form av vandringsleder, bevaras och underhålls på naturens
premisser.
Hela Bjurshalsen bör på sikt bli ett kommunalt
naturreservat.
6NDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UDWWVNlUJnUGVWUD¿NHQ
ska kunna stanna här.
Arrendena på Bjurshalsen och Korsholmen bör
inte fastighetsbildas.
De samlade arrendena utmed Furöns östra kust
bör fastighetsbildas genom detaljplaneläggning.
De spridda arrendena öster om Danviksholmarna kan fastighetsbildas utan prövning genom
detaljplan i enlighet med gällande bebyggelseriktlinjer.
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Västra skärgården

Korsholmen
Furön

Bjurshalsen

Röd markering innehar
även värdefull natur.

Teckenförklaring
Värdefull natur

Fastighetsbildning genom detaljplan

Ingen fastighetsbildning

Värdefull kulturmiljö

Fastighetsbildning utan detaljplan

%H¿QWOLJGHWDOMSODQ

Område för friluftsliv
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Planförslag

ÖSTRA SKÄRGÅRDEN

Riktlinjer

Stora Äspskär

•

(QDYIn|DUVRPlUKHOWXWDQEHE\JJHOVHgQlUXUERWDQLVNRFK]RRORJLVNV\QYLQNHOGHQPHVWDUWULNDLVNlUJnUden med 10 rödlistade arter. Lövskogen har sitt ursprung
LHWWJDPPDOWEHWHVODQGVNDS6NlUJnUGVWUD¿NHQVWDQQDU
vid ön vilket gör den viktig för friluftslivet. Friluftslivet bör
utvecklas på ett sådant sätt att naturmiljön inte påverkas
QHJDWLYW+HOD|QUHNRPPHQGHUDVDWWEOLHWWNRPPXQDOW
naturreservat.

•
•

Fågelskär
Fågelskär är ett naturreservat som består av gammal
grov tallskog. Naturvården är det prioriterade intresset.
.RPPXQHQKDUXSSI|UWRFKVN|WHUWRDOHWWVRSKDQW
HULQJVRFKEU\JJDQOlJJQLQJ5HVHUYDWHWKDUW\GOLJD
föreskrifter som säkerställer dess värden och det anses
lämpligt att utveckla möjligheterna för allmänheten att
besöka ön. Kommunen bör arbeta för att möjligheten till
att angöra ön ökar. Detta genom att exempelvis placera
XWI|UW|MQLQJVDQJ|ULQJVSODWVHU

Riktlinjer

•

Ön bör bli ett kommunalt naturreservat för att
upprätthålla och skydda natur- och friluftsvärden.

Hasselö
3n|Q¿QQVEnGHJDPPDOEDUUVNRJRFKO|YVNRJVRPKDU
sitt ursprung ur det gamla beteslandskapet. Eftersom
LQJDGLUHNWNRQNXUUHUDQGHLQWUHVVHQ¿QQVE|UQDWXUYnUGHQ
SULRULWHUDV3n|QVQRUUDGHO¿QQVHWWJDPPDOWVNlUJnUGVhemman med höga kulturvärden som bör bevaras.
$UUHQGHQDSn+DVVHO|VQRUGYlVWUDVLGDNDQIDVWLJKHWVbildas. Men då under förutsättning att kulturvärdena
bevaras. Detta prövas genom detaljplan. Dels för att de
OLJJHUUHODWLYWVDPODGHGHOVI|UDWWVW\UDEHE\JJHOVHXWYHFNOLQJHQVDPWI|UDWWVN\GGDNXOWXUPLOM|Q$UUHQGHWSn
+DVVHO|VQRUG|VWUDGHOE|UlYHQGHWLQJnLGHWDOMSODQHQ
för att försäkra att fastighetsbildningen sker i samklang
med öns viktiga naturvärden.

Riktlinjer

•
•

$UUHQGHQDPHOODQ+DVVHO|RFK6WRUDbVSVNlUNDQIDVWLJ
hetsbildas utan detaljplan. Detta med anledning av att
fastighetsbildningen inte konkurrerar med andra intressen
samt på grund av den utspridda placeringen av dessa.
'RFNE|UGHQQDIDVWLJKHWVELOGQLQJVNHPHGKlQV\QWLOO
friluftslivet.
Riktlinjer

•
•
•
•

Naturvårdens intressen prioriteras på de delar
som är markerade som värdefull natur i kartan.
Hela ön omfattas av Natura 2000-skydd och bör
inte exploateras ytterligare.
Fastighetsbildning sker genom detaljplan.

Naturvårdens intressen prioriteras på de delar
som är markerade som värdefull natur i kartan.
Skärgårdshemmanets kulturvärden bevaras.
Fastighetsbildning sker genom detaljplan på
Hasselö.
Arrendena mellan Hasselö och stora Äspskär
fastighetsbildas utan detaljplan i enlighet med
gällande bebyggelseriktlinjer men med hänsyn
till friluftslivet.

Hasselö-Bergö
Ön är på grund av höga naturvärden ett utpekat Natura
2000-område. Värdet ligger i en gammal kusttallskog
med natur-skogsliknande utseende som utgör en viktig
livsmiljö för arter knutna till död ved och gamla träd.
Naturvården är det prioriterade intresset. Eventuell fastighetsbildning ska föregås av detaljplan.
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Ön är ett naturreservat och naturvårdens intressen prioriteras.
Öka möjligheterna för båtar att angöra ön.
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Östra skärgården
+DVVHO|%HUJ|

Fågelskär

+DVVHO|
Stora Äspskär

Teckenförklaring
Värdefull natur

Fastighetsbildning genom detaljplan

Ingen fastighetsbildning

Värdefull kulturmiljö

Fastighetsbildning utan detaljplan

%H¿QWOLJGHWDOMSODQ

Område för friluftsliv
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SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Vinterklasen

Beten

Otillgänglig ö med ett säreget fågelliv och många arter
DYNlUOYl[WHU%|UEOLGMXUVN\GGVRPUnGHI|UDWWVN\GGD
fågellivet. Ön ska lämnas orörd.

Beten är unik för friluftslivet med sin sandstrand och sin
klippstrand utmed den södra kusten. Detta möjliggör en
unik promenad på klipporna med utsikt över horisonten.
6NlUJnUGVWUD¿NHQVWDQQDUSn%HWHQYLONHQJ|U|QWLOOGHQ
PHGÀHVWEHV|NDUHDYGHXWDQHJHQEnW)ULOXIWVOLYHWlU
det prioriterade intresset på ön. Utveckling av besöksnäringen med möjlighet till bekvämare övernattning kan
prövas. Ön har också höga naturvärden med några sällV\QWDYl[WHURFKHWWULNWInJHOOLYVRPE|UEHYDUDV

Riktlinjer

•

Hamnskär, Mellanskär och Ytterskär
+DPQVNlU0HOODQVNlURFK<WWHUVNlUXWJ|UEODQGDQQDW
RPUnGHQI|UIULOXIWVOLYRFKNXOWXUPLOM|3n+DPQVNlUV
östra del är ett arrende beläget. Öarna ägs av Statens
fastighetsverk som i egenskap av markägare har det huvudsakliga ansvaret för fritidshusarrendenas utveckling.

På Beten och på öarna belägna utanför öns norra kust
¿QQVHWWPLQGUHDQWDODUUHQGHQ'HVVDNDQIDVWLJKHWVbildas genom detaljplan. Detta för att säkerhetsställa
att fastighetsbildningen sker i samklang med Betens
YlUGHIXOODQDWXUYlUGHQVDPWIULOXIWVOLYHW%HE\JJHOVHQE|U
OLNVRPLUHVWHUDQGHVNlUJnUGHQXWYHFNODVUHVWULNWLYWPHG
KlQV\QWLOOODQGVNDSVELOGIULOXIWVOLYRFKQDWXU

Riktlinjer

•
•

Riktlinjer

•
•
•
•

Friluftslivets intressen prioriteras.
Fokusområden för utveckling är friluftslivet och
besöksnäringen.
Eventuell utveckling av övernattningsmöjligheter
ses över.
Fastighetsbildning genom detaljplan.

Högsten-Högskär
+|JVWHQWLOOVDPPDQVPHG+|JVNlUlUIUnQE|UMDQWYn|DU
som har växt samman genom landhöjning. Ön har höga
kulturvärden som bör bevaras men som inte anses stå i
NRQÀLNWPHGQDWXUYnUGHOOHUIULOXIWVOLYgQlUEHW\GHOVHIXOO
för friluftslivet bland annat med sin unika utsiktsplats och
NROHUDN\UNRJnUGgQKDUK|JDQDWXUYlUGHQJHQRPVLQ
gamla tallskog. Friluftslivet bör därför utvecklas på ett
sådant sätt att det inte påverkar naturvärden negativt.
3ODWVHQlUYLNWLJI|UDQJ|ULQJPHGVNlUJnUGVWUD¿NHQ+lU
¿QQVRFNVnXSSGUDJVSODWVHUI|UEnWDUNDQWDGHDYVWHQ
vilka kallas båtlänningar.
Riktlinjer

•
•
•

Bilda fågelskyddsområde och lämna ön orörd.

Bevara och underhåll öns kulturvärden.
Friluftslivet bör utvecklas på ett sådant sätt att
det inte påverkar naturvärden negativt.
Bibehålla förutsättningar för angöring med skärJnUGVWUD¿NHQ

gQV|GHURP+|JVWHQ+|JVNlUYLGQDPQ+DPQVNlUlJV
DYVWDWHQVIDVWLJKHWVYHUN0\QGLJKHWHQEHVOXWDURP|QV
framtida utveckling.
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Bevara och underhåll Hamnskärs kulturvärden.
)ULOXIWVOLYHWInUXWYHFNODVXWDQDWWVNDGDEH¿QWOLga natur- och kulturvärden.
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Södra skärgården

Beten
+|JVNlU

Röda markeringar innehar även värdefull natur.
+DPQVNlU

Vinterklasen

Teckenförklaring
Värdefull natur

Fastighetsbildning genom detaljplan

Ingen fastighetsbildning

Värdefull kulturmiljö

Fastighetsbildning utan detaljplan

%H¿QWOLJGHWDOMSODQ

Område för friluftsliv
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YTTRE SKÄRGÅRDEN

Övriga öar

Hävringe

gYULJD|DULVNlUJnUGHQOlPQDVRU|UGD,QJHQ\WWHUOLJDUH
exploatering bör ske.

+lYULQJHXWJ|UHQXQLNSODWVL2[HO|VXQGVVNlUJnUG
+lYULQJHlUGHQVLVWDVW|UUH|QLQQDQ|SSHWKDYgQKDU
P\FNHWK|JDQDWXUYlUGHQRFKLQJnULHWW1DWXUD
RPUnGHRFKKDULRFKPHGGHWHWWVN\GGL0LOM|EDONHQ
Inga åtgärder får vidtas som skadar områdets bevarandevärden.
Lotsverksamheten utvecklades tidigt på ön. Den lotsverksamhet som är kopplat till ön är en viktig del av OxelöVXQGVKLVWRULD3n+lYULQJHVWnUHQPHWHUK|JWUlEnN
från år 1751 vilken utgör ett av sjöfartens äldst bevarade
VM|PlUNHQ%nNHQlULGDJHWWVWDWOLJWE\JJQDGVPLQQH)|U
att bevara båken får inga åtgärder vidtas som förändrar
eller riskerar att påverka båken och dess närmiljö.
Den unika platsen och dess historia medför att ön även
har höga friluftsvärden. Det är därför viktigt att allmänheten har fortsatt tillgång till ön. Friluftslivet får dock endast
utvecklas på ett sådant sätt att natur- och kulturvärden
LQWHSnYHUNDVQHJDWLYW<WWHUOLJDUHEHE\JJHOVHSn|QVND
inte tillåtas.
3n|Q¿QQVlYHQHWWWMXJRWDOIULWLGVKXVDUUHQGHQVRPDOOD
har koppling till den gamla lotsverksamheten. Statens
fastighetsverk får i egenskap av markägare ha det huvudsakliga ansvaret för fritidshusarrendenas utveckling.
Riktlinjer

•
•

Inga åtgärder som påverkar natur- och kulturvärden negativt tillåts.
Friluftslivet får utvecklas utan att skada
EH¿QWOLJDQDWXURFKNXOWXUYlUGHQ

Källskären
Området ingår i ett Natura 2000-område med en total
\WDRPGU\JWKD'HODUDYRPUnGHWlUInJHORFK
VlOVN\GGVRPUnGHQPHGEHV|NVI|UEXGnUHWRP2PUnGHW
VNDEHYDUDVRFKIRUWVDWWVN\GGDV

Öppet hav
Oxelösunds kommun har genom den fördjupade översiktsplanen med tema vindkraft tagit ställning till en
snävare avgränsning av riksintresset för vindbruk än
HQHUJLP\QGLJKHWHQDQVSUnN/lQVVW\UHOVHQKDUVWlOOWVLJ
bakom kommunens förslag.
1lUGHWJlOOHU\WWHUOLJDUHEHVWlPPHOVHUKDUNRPPXQHQ
VRPDYVLNWDWWLGHQWL¿HUDÀHURPUnGHQI|UYDWWHQDQYlQGning i ett kommande arbete som berör vattenanvändning
kopplat till kommande havsplan för Östersjön.
Riktlinjer

•

Ytterligare områden för vattenanvändning
arbetas fram.
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+lYULQJH
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+lYULQJH

Röd markering innehar
även värdefull natur.

Teckenförklaring
Värdefull natur
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6
Konsekvenser och uppföljande åtgärder
KONSEKVENSER
Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram parallellt
med arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Konsekvenserna av planens framtida mark- och vattenDQYlQGQLQJVDPWEHE\JJHOVHXWYHFNOLQJHQVDPPDQIDWWDV
i kommande del.

Slutsats planförslag
Miljökonsekvensbeskrivningen visar att förslaget till
fördjupad översiktsplan i störst omfattning medför effekter
RFKNRQVHNYHQVHUDYVHHQGHDVSHNWHUQDEXOOHUOXIW
transporter och kommunikationer samt vatten.
På nästkommande sidor presenteras slutsatsen av miljökonsekvensbeskrivningen. Konsekvenserna bedöms
enligt nedan.

Positiv konsekvens
Ingen eller försumbar konsekvens
/LWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLYNRQVHNYHQV
Måttlig negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
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Miljöaspekt

Alternativ

Konsekvenser och uppföljande åtgärder

Konsekvensbedömning

Riksintressen

Kust och skärgård

Naturvård

Friluftsliv

Friluftsliv

Yrkesfiske: Hav

Planförslag

Sammanfattningsvis bedöms intentionerna som finns i planförslaget
medföra en neutral till positiv påverkan på riksintresset. Aktsamhet ska
IRUWVDWWWDVI|UDWWLQWHEHE\JJHOVHRFK|NDGH[SORDWHULQJVNDI|UVlPUD
natur- och kulturvärden och därmed även friluftsvärden.

Utformningsalternativ

Ökad exploateringen av skärgården kan leda till negativa konsekvenser
I|UGHYlUGHQVRPULNVLQWUHVVHWI|UNXVWRFKVNlUJnUGYLOOVN\GGD

Nollalternativ

Nollalternativet innebär en striktare förhållning till exploatering och skärgården löper mindre risk att ökad exploatering minskar de naturvärden
som finns i dag. En förbättring och förstärkning av skötsel av öarna kan
i nollalternativet utebli och därmed riskerar flera viktiga biologiska värGHQI|UNQLSSDGHPHGKlYGHOOHUVN|WVHODWWI|UVlPUDV

Planförslag

Sammanfattningsvis kan planförslaget innebära liten negativ påverkan
på områdets riksintresse för naturvården. Genom ökad naturvård och
HQDNWVDPXW|NDGEHE\JJHOVHNDQGRFNSODQHQJHlYHQSRVLWLYDHIIHN
ter på riksintresset för naturvård.

Utformningsalternativ

6WUHVVLIRUPDYDQOlJJQLQJVDUEHWHQPLQVNDGHRU|UGD\WRU|NDGPXGG
ULQJDQOlJJQLQJVDUEHWHQRFKI|UWlWQLQJLGHYLNWLJDKlYGDGHRPUnGHQD
riskerar att uppkomma.

Nollalternativ

Nollalternativet kan innebära minskade incitament att ta ett helhetsgrepp på öarnas naturvärden och förbättringsarbete kring betet kan då
minska och en viktig förbättringspotential uteblir då om inte planarbetet
fortskrider.

Planförslag

Intentionen i planen är en försiktig förtätning och om denna inriktning
I|OMVE|ULQWHIULOXIWVYlUGHQDI|UVlPUDVQlPQYlUWXWDQRPRYDQXSSI\OOV
kommer planen sammanfattningsvis innebära en positiv påverkan på
området utifrån riksintresset för friluftsliv.

Utformningsalternativ

Stor risk att besöksmålen förlorar i attraktionskraft om de blir för exploaterat och känslan av orörd natur och genuina upplevelser minskar. Om
YLNDURFK|DUEOLUEHE\JJGDRFKHUVlWWVDYVPnEnWVKDPQDUNDQLODQG
stigningsplatser för kanotister och vandrare på öar minska.

Nollalternativ

%HG|PVEOLVYnUDUHDWWWLOOIXOORVWLPXOHUDEHKRYHWDYIULOXIWVOLY\WWHUOLJDUH
och erbjuda Oxelösundsborna och dess besökare tillräckligt goda möjligheter och inspiration för ökat friluftsliv utan antagande av den aktuella
planen.

Planförslag

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser genom en utökad service för båtägare. I övrigt inkräktar inte
planförslaget på riksintresset för hav.

Utformningsalternativ

)|UVlPUDGHUHSURGXNWLRQVORNDOHUI|U\QJHORFKGlUPHGVlPUHI|UXWVlWW
ningar för fiskets totala populationsutveckling.

Nollalternativ

Sammantaget kan konstateras att i förhållande till nollalternativet inneElUSODQI|UVODJHWVLQI|UDQGHPHGDYVHHQGHSnULNVLQWUHVVHI|U\UNHVILV
ket i stort inga negativa konsekvenser.
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Energi: Vindkraft

Planförslag

Planförslaget följer intentionerna i vindkraftsplanen och innebär varken
försämring eller förbättring av denna.

Utformningsalternativ

Exploateringen kommer främst ske i den kustnära skärgården medan
GHXWSHNDGHSODQRPUnGHQDI|UYLQGNUDIWOLJJHULXWVM|QVnOHGHVKDUGHQ
ökade exploateringen i ingen inverkan på riksintresset för energiproduktion.

Nollalternativ

Ingen negativ inverkan på riksintresset för energiproduktion.

Planförslag

gNDGU|UHOVHLVNlUJnUGHQNDQDQQDUVInQHJDWLYEHW\GHOVHI|UVM|
fartstransporterna i området men planförslaget har inga intentioner att
förtäta eller öka fokus i närheten av de utpekade godsfarlederna. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra ingen eller försumbar
konsekvens för riksintresset för sjöfart.

Utformningsalternativ

Exploatering kommer ske i områden som Bjurshalsen vilket kan inverka
på sjöfarten. Rörelserna i skärgårdsområdet kommer öka i utformningsalternativet vilket kan medföra problem för de kommersiella båttransporterna.

Nollalternativ

Ingen negativ inverkan på riksintresset för sjöfart..

Planförslag

I och med kommunens ställningstagande och målsättning för skärgårGHQVDPWRPGHWWDVLEHDNWDQGHDYRYDQVWnHQGHKlQV\QVSXQNWHUVn
bedöms planförslaget ge inga eller försumbara konsekvenser.

Utformningsalternativ

$OWHUQDWLYHWNRPPHUSnJUXQGDYI|UWlWQLQJSnHWWEHW\GDQGHVlWWDWWI|U
lQGUDRFKSnYHUNDODQGVNDSVELOGHQVlUVNLOWLGHQLQUHVNlUJnUGHQ

Nollalternativ

1ROODOWHUQDWLYHWLQQHElUDWWNDUDNWlUHQDY´RU|UG´VNlUJnUGVQDWXUPHG
EHE\JJHOVHDYPLQGUHVWRUOHNVRPDQSDVVDWVWLOOQDWXUHQVWRSRJUDILVND
bevaras.

Planförslag

Planförslaget vill förenkla för de som rör sig i skärgården med information om önskat beteende och ökade möjligheter för önskat beteende
LQRPWH[EnWOLYHWDYIDOOVKDQWHULQJPP6DPPDQIDWWQLQJVYLVEHG|PV
planförslaget medföra positiva konsekvenser för friluftsliv och turism i
planområdet.

Utformningsalternativ

Stor risk att besöksmålen förlorar i attraktionskraft om de blir för exploaterade och känslan av orörd natur och genuina upplevelser minskar
Trots ökade tillgängligheten i form av allmänna båtlinjer och ökad service vägs inte de negativa konsekvenserna upp.

Nollalternativ

%HG|PVEOLVYnUDUHDWWWLOOIXOORVWLPXOHUDEHKRYHWDYIULOXIWVOLY\WWHUOLJDUH
och erbjuda Oxelösundsborna och dess besökare tillräckligt goda möjligheter och inspiration för ökat friluftsliv utan antagande av den aktuella
planen.

Planförslag

Detta för att följa och arbeta i enlighet med Södermanlands skogsstrategi samt att bidra till det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar.
I övrigt bör öarna göras lättillgängliga för invånare och besökare i OxeO|VXQGVNRPPXQI|UDWWGHVNDNXQQDQ\WWMDQDWXUHQI|UEODUHNUHDWLRQ
och samspel mellan människa och den biologiska mångfalden. Planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för naturmiljön i form av
PnOVlWWQLQJHQDWWEHYDUDRFKVN\GGDYlUGHIXOOQDWXU

Utformningsalternativ

Viss risk för negativ påverkan på ädellövsskogsbeståndet eftersom nuvarande markanvändning skulle förändras.

Nollalternativ

I nollalternativet kommer ingen större förändring att ske vad gäller hantering eller bevarande av ädellövsskog i skärgården.

Sjöfart: Farleder

Landskapsbild

Friluftsliv och turism
Friluftsliv och turism

Konsekvenser och uppföljande åtgärder
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Planförslag

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget och dess intentioner medI|UDOLWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLYNRQVHNYHQVI|UGMXUVN\GGVRPUnGHQGn
GHVVDUHGDQKDUVN\GGVI|UHVNULIWHU'MXUVN\GGVRPUnGHQOLJJHUWLOO
VW|UVWDGHOLGHQ\WWUHVNlUJnUGHQYLONHWDQVHVYDUDSRVLWLYWXUGMXUSHU
spektivet. Bedömningen skulle kunna vara mer positiv om kommunen
XWYHFNODUVSHFLHOODKlQV\QVRPUnGHQI|UVSHFLILNWEXOOUDQGHRFKVW|
rande friluftsaktiviteter.

Utformningsalternativ

Utformningsalternativets intentioner och förslag bedöms varken ge positiva eller negativa effekter och inte heller konsekvenser för djurVN\GGVRPUnGHQDGnGHVVDlUEHOlJQDIUlPVWLGHQ\WWUHVNlUJnUGHQ

Nollalternativ

Sammantaget bedöms nollalternativet kunna medföra liten negativ effNHWSnGMXURFKYl[WVN\GGVRPUnGHQ,RFKPHGU|UOLJWIULOXIWVOLYNDQ
störningar uppkomma.

Planförslag

3ODQI|UVODJHWEHG|PVLQWHKDQnJRQHOOHUP|MOLJWYLVI|UVXPEDUNRQVH
NYHQVI|U1DWXUDRPnUGHQIUlPVWWLOOI|OMGDYDWW1DWXUDRP
UnGHQlUVN\GGDGHHQOLJWODJVDPWDWWGHWNUlYVPLOM|NRQVHNYHQVEHG|P
ning och tillståndsprövning innan åtgärder får vidtas.

Utformningsalternativ

,QJUHSSLHOOHULQlUKHWHQDYGHV|GUDGHODUQDDY)XU|RFK%MXUKDOVHQ
skulle medföra negativa konsekvenser i bevarande av gammal kusttallVNRJG|GYHGRFKJDPODWUlGHIWHUVRPXWIRUPQLQJVDOWHUQDWLYHWVDNWLYL
WHWHUPHGVW|UVWDVDQQROLNKHWLQQHElUJUlYQLQJVFKDNWQLQJPP([SOR
DWHULQJE|UNRQFHQWUHUDVWLOOGHQRUUD|VWUDGHODUQDRFKVnOHGHVEH
G|PVDOWHUQDWLYHWPHGI|UDOLWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLYNRQVHNYHQV

Nollalternativ

(IWHUVRP1DWXUDRPUnGHQDlUIRUPHOOWVN\GGDGHPHGWLOOK|UDQGH
bevarandeplaner så kommer dessa områden inte att påverkas nämnvärt vid nollalternativet.

Planförslag

Som en del av planens mål om att bevara natur- och kulturmiljöer bör
NRPPXQHQDUEHWDDNWLYWPHGDWWLGHQWLILHUDDQGUDVN\GGVYlUGDRPUn
GHQLVNlUJnUGHQ'HWE|USnSHNDVRFKO\IWDVIUDPDWWlYHQPDULQPLOM|
kan utgöra naturreservat. Den senaste tiden har marina naturreservat
O\IWVIUDPVRPHWWVlWWDWWVN\GGDDOOWIOHUVDPPDQKlQJDQGHRPUnGHQL
havet. Sammantaget bedöms planförslaget kunna få en positiv påverkan på aspekten naturreservat.

Utformningsalternativ

Utformningsalternativet bedöms varken ha negativ eller positiv inverkan
på naturreservat i skärgården eftersom alternativet främst inriktar sig på
de fastlandsnära öarna Furö och Bjurhalsen samt Ålö

Nollalternativ

2EHE\JJGDPDUNRPUnGHQEHKnOOVRH[SORDWHUDGHLNRPPXQDOlJR(I
fekterna och konsekvenserna blir således troligtvis oförändrade.

Planförslag

)|UDWWXSSI\OODV\IWHWPHGSODQHQE|UNRPPXQHQDUEHWDPHUDNWLYWPHG
EnGHVN\GGRFKWLOOJlQJOLJKHWWLOOVWUlQGHULV\QQHUKHWLGHSULRULWHUDGH
områdena. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte medföra
QnJUDVSHFLILNDNRQVHNYHQVHUI|UDVSHNWHQVWUDQGVN\GG

Utformningsalternativ

Permanentbostäder och en utsprid exploatering innebär negativ påverNDQI|UVWUDQGVN\GGHWGnGHWILQQVXSSHQEDUULVNDWWVWUDQGYRO\PHUQD
minskar och det blir färre möjligheter för allmänheten att vistas i strandnära lägen. En ökad utspridd exploatering innebär med största sannoOLNKHWlYHQNUDYSnIOHUEnWEU\JJRUYLONHWDQVHVPHGI|UDQHJDWLYDNRQ
VHNYHQVHUI|UYDWWHQPLOM|QLMlPI|UHOVHPHGFHQWUDOLVHUDGHEnWEU\JJRU
på avsedda platser. Sammantaget bedöms alternativet medföra stora
negativa konsekvenser.

Nollalternativ

Oexploaterade ständer ska bevaras. För bevarande av stränder och för
DWWXSSI\OODVWUDQGVN\GGHWVV\IWHEHG|PVQROODOWHUQDWLYHWPHGI|UDSRVL
tiva konsekvenser.

Djur- och växtskyddområden

Natura 2000

Naturreservat
Naturreservat

Strandskydd

Konsekvenser och uppföljande åtgärder
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Planförslag

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för
kulturmiljön i planområdet. Denna bedömning görs utifrån planförslagets målsättning om bevarande av kulturvärden samt de riktlinjer som
ILQQVIUDPWDJQDI|UDWWWDKlQV\QDYNXOWXUPLOM|LVNlUJnUGHQ

Utformningsalternativ

Det bedöms vara olämpligt med exploatering och tillkommande av perPDQHQWERVWlGHULRPUnGHQGlUGHWILQQVEUDEHYDUDGEHE\JJHOVHNXOWXU
med ett högt värde. Utformningsalternativet bedöms medföra måttliga
negativa konsekvenser.

Nollalternativ

,QROODOWHUQDWLYHWI|UHNRPPHULQJDULNWOLQMHUHOOHUKlQV\QVUHJOHUI|UH[SOR
DWHULQJHOOHUXWIRUPQLQJDYWLOONRPPDQGHEHE\JJHOVHLSODQRPUnGHW

Planförslag

Sammanfattningsvis bedöms planförslagets mål och intentioner med utveckling av en aktiv båtturism ge en måttlig negativ konsekvens. Bedömningen skulle antagligen se annorlunda ut och vara mindre negativ
RPNRPPXQHQnWDUVLJDWWXWYHFNODHQSROLF\ULNWOLQMHHOOHUYlJOHGQLQJ
för båtlivet i skärgården.

Utformningsalternativ

För båtlivet kan utformningsalternativet innebära en förbättring då utöNDGVHUYLFHLIRUPDYPDFNDUPPI|UElWWUDV\WWHUOLJDUH

Nollalternativ

Sammantaget innebär nollalternativet att satsningen på båtlivet uteblir
och båttrafiken inte ökar i området.

Planförslag

Utifrån planförslagets underlag och riktlinjer bedöms det finns vissa förbättringsförslag som bör beaktas vid etablering av spolplatta och båtbottentvätt. Vid upprättande av båtbottentvätt med adekvat vattenuppsamling eller vattenrening bedöms det medföra positiva konsekvenser
för brukare och för miljön.

Utformningsalternativ

7URWVQ\DEnWERWWHQWYlWWDUEHG|PVDOWHUQDWLYHWInOLWHQQHJDWLYNRQVH
kvens då omfattningen av båtturism förväntas öka till en grad att tvättarnas positiva effekter totalt sett uteblir i förhållande till nuläget.

Nollalternativ

I dagsläget saknas båtbottentvätt i området och möjligheterna är få för
EnWlJDUHDWWPLQLPHUDQ\WWMDQGHWDYVNDGOLJDEnWERWWHQIlUJHU

Kulturmiljö

Båtliv

Båtbottentvätt

Bränsle

Konsekvenser och uppföljande åtgärder

Planförslag

En omplacering och utveckling av bränslestation bedöms medföra positiva effekter då omplaceringen skulle innebära ett tillståndsförfarande
med försiktighetsmått alternativt villkor förenade med tillståndet som
VNXOOHJHElWWUHRFKVlNUDUHKDQWHULQJDYEUlQVOHQ9LGHQQ\HWDEOHULQJ
eller omlokalisering finns även möjlighet att utreda potential av andra
mer miljövänliga bränslen. Sammanfattningsvis medför planförslaget
positiva konsekvenser.

Utformningsalternativ

Ökad båtturism ökad efterfrågan på bränsle kan öka chanserna för att
hållbara bränslealternativ kan erbjudas. Det finns dock risk att i detta alWHUQDWLYDWWEnWWXULVPHQXW|NDUVnSDVVP\FNHWDWWPLOM|YLQQLQJDULIRUP
av att några väljer hållbara alternativ uteblir då antalet ökat så pass
P\FNHWDWWPLOM|YLQQLQJHQXWHEOLU

Nollalternativ

En bränslestation finns etablerad i området och dess placering kommer
LQROODOWHUQDWLYHWDWWNYDUVWn'HWLQQHElUDWWLQJHQQ\PLOM|SnYHUNDQSn
Q\DRPUnGHQNRPPHUDWWVNH

Bränsle
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Konsekvenser och uppföljande åtgärder

Planförslag

Sammanfattningsvis medför planförslagets intentioner till positiva konVHNYHQVHUGnGHWVNDSDVLQIUDVWUXNWXUI|UDWWSnHWWElWWUHVlWWXSSI\OOD
miljöriktig tömning av toalettavfall. Att på ett miljöriktigt sätt omhänderta
toalettavfall från fritidsbåtar kommer att medföra positiva konsekvenser
för Östersjön som under en längre tid har haft problem med övergödning.

Utformningsalternativ

Åtgärderna i utformningsalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser ur miljöperspektiv.

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte medföra några negativa konsekvenser.

Planförslag

Om planförslagets intentioner med tillhörande riktlinjer och ställningstaJDQGHQJHQRPI|UVVDPWRPEHE\JJHOVHXWYHFNOLQJHQVNHUSnHWWNRQ
trollerat och proportionerligt sätt så bedöms inte planförslaget orsaka
några konsekvenser.

Utformningsalternativ

Utformningsalternativet har inga specifika riktlinjer för vilka delar av
öarna ska lämnas som orörda eller var det inte finner sig lämpligt att exploatera eller förtäta. I utformningsalternativet framgår heller inte några
ULNWOLQMHUHOOHUYlJOHGQLQJI|UXWIRUPQLQJDYWLOONRPPDQGHE\JJQDGHU
Sammantaget bedöms utformningsalternativet medföra en liten negativ
konsekvens.

Nollalternativ

Nollalternativet värnar om bevarande och medger endast viss exploatering genom detaljplanering

Planförslag

Planförslagets intentioner och riktlinjer medför positiva konsekvenser.
Bedömningen görs med beaktande av att avfallsinsamlingsinfrastruktur
och information förbättras för brukare av skärgården.

Utformningsalternativ

Sammantaget bedöms utformningsalternativet bidra med förstärkt infrastruktur i frågan och därmed sammantaget positiva konsekvenser.

Nollalternativ

Sammantaget bedöms nollalternativet inte innebära någon negativ konsekvens på planområdet.

Planförslag

Sammantaget kan planen om detta arbete inleds ge positiv inverkan då
EnGHJDPODRFKQ\DHQVNLOGDDYORSSVInUJRGIXQNWLRQ,QOHGVLQWHGHWWD
DUEHWHEHG|PVSODQHQLQQHElUDOLWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLYSnYHUNDQ
GnGHWILQQVULVNI|UDWWQ\EHYLOMDGEHE\JJHOVHLQWHXSSUlWWDUIXOOJRGDY
fallsrening.

Utformningsalternativ

Vid en utökad exploatering av området i utformningsalternativet komPHUlYHQ9$QlWHWRFKJHPHQVDPKHWVO|VQLQJDUI|UVWlUNDVRFKE\JJDV
ut. Detta ger positiva konsekvenser för området.

Nollalternativ

6DPPDQIDWWQLQJVYLVLQQHElUQROODOWHUQDWLYHWYLVVHUOLJHQIlUUHQ\DDYORSS
men också uteblivna positiva konsekvenser i form av mer ambitiös uppVW\UQLQJDYEHILQWOLJDDYORSSYLONHWlQGnlUIOHVWWLOODQWDOHW6nOHGHVEH
döms nollalternativet medföra liten negativ konsekvens.

Avfall och latrin

Fritidsboende

Bebyggelse och boende

Teknisk försörjning

Avfall

Avlopp
Avlopp
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Konsekvenser och uppföljande åtgärder

Planförslag

Även om planförslaget medför fler brukare genom förtätning eller exploDWHULQJEHG|PVGHWPHGI|UDLQJHQHOOHUI|UVXPEDUNRQVHNYHQV%H
dömningen görs med beaktande av planförslagets intentioner om att
uppmuntra miljövänlig produktion av el- och energi.

Utformningsalternativ

Ökade anläggningsarbeten med tillhörande underhåll som ofta är i vatten kommer öka påverkan på bottnar och dess naturvärden.

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte ge några negativa konsekvenser.

Planförslag

Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttlig negativ konseNYHQV%HG|PQLQJHQJ|UVPHGEDNJUXQGDYDWWH[SORDWHULQJI|UWlWQLQJ
och utökning av turism skulle innebära ett ökat behov av dricksvatten.
Att borra flera brunnar innebär ökade risker för saltvatteninträngning. I
GHWIDOONRPPXQHQVNXOOHWDVWlOOQLQJWLOOHOOHUJHYlJOHGQLQJRPJHPHQ
samhetslösningar skulle bedömningen troligtvis vara mildare.

Utformningsalternativ

9$QlWHWE\JJVXW'HWWDJHUSRVLWLYDNRQVHNYHQVHUI|URPUnGHWGnQ\
RFKEHILQWOLJEHE\JJHOVHNDQDQVOXWDVWLOOGHWNRPPXQDODQlWHWlYHQI|U
dricksvatten. De ökade anläggningsarbetena kommer dock påverka
bottenförhållandena i området. Samtidigt kan problem fortfarande uppVWnYLGQ\DE\JJQDWLRQHUXWDQI|U9$QlWHWGlUSUREOHPPHGVDOWLQWUlQJ
ning m.m. kan komma att öka. Sammantaget bedöms alternativet medI|UDOLWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLYSnYHUNDQXUGULFNVYDWWHQSHUVSHNWLY

Nollalternativ

Sammanfattningsvis innebär nollalternativet inga negativa konsekvenser ur dricksvattenperspektiv.

Planförslag

Eftersom planförslaget eftersträvar en aktiv turism är det viktigt att
NXQQDVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UGHWWDLQWHPLQVWJHQRPDWWXWYHFNOD
KnOOEDUDV\VWHPI|UERUWOHGQLQJDYQHGHUE|UGYLGH[HPSHOYLVYDQGULQJV
VWLJDUYlUGHIXOODNXOWXUEHVWnQGRFKOLNQDQGHLQWHPLQVWGnXWUHGQLQJDU
YLVDUSn|NQLQJDYYRO\PI|UNRUWWLGVQHGHUE|UG0HGEHDNWDQGHDYWLOO
gängligt underlag och de riktlinjer som finns bedöms planförslaget medI|UDOLWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLYNRQVHNYHQV

Utformningsalternativ

Även om permanenta bostäder med största sannolikhet innebär fler och
WlWDUHEnWWUDQVSRUWHUVDPW|NDGHQHUJLnWJnQJI|UHOHNWULFLWHWYlUPHRFK
N\ODEHG|PVLQWHGHVVDKDQnJRQVW|UUHHIIHNWYDUNHQORNDOWUHJLRQDOW
eller globalt vad gäller utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar.

Nollalternativ

Ett framtida scenario där nollalternativet gäller bedöms varken ge positiva eller negativa konsekvenser ur klimatförändringsavseende.

Planförslag

Vissa preventiva åtgärder behöver bli utförda i nutid medan andra kan
utföras vid ett senare tillfälle då bättre kunskap finns om klimatets påverkan. Med beaktande av tillgängliga försiktighetsprinciper och geneUHOODULNWOLQMHUI|UNOLPDWDQSDVVQLQJYLGI\VLVNSODQHULQJVDPWDQGHOSR
WHQWLHOOWWLOONRPPDQGHEHE\JJHOVHEHG|PVSODQI|UVODJHWLQQHElUD
LQJHQHOOHUI|UVXPEDUNRQVHNYHQV

Utformningsalternativ

9LGWLOONRPPDQGHDYEHE\JJHOVHLIRUPDYSHUPDQHQWERVWlGHUEHG|PV
det vara av ännu större vik-tigt att identifiera lämpliga områden för beE\JJHOVHXUKDYVQLYnRFK|YHUVYlPQLQJVSHUVSHNWLY3HUPDQHQWER
VWlGHULQQHElUDXWRPDWLVNWHQPHURPIDWWDQGHXWE\JJQDGDYWHNQLVNLQ
IUDVWUXNWXULIRUPDYGULFNVYDWWHQHOYlUPHLQWHUQHWPP

Nollalternativ

I nollalternativet förväntas inga större förändringar ske i skärgården vilNHWLQQHElUDWWH[SORDWHULQJXWE\JJQDGRFKWXULVPlYHQLIRUWVlWWQLQJHQ
kommer att förbli begränsad.

El & Energi

Dricksvatten

Risker och säkerhet

Klimatförändringar

Havsnivåer och
översvämningar
Havsnivåer och
översvämningar
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Skred och erosion

Planförslag

Eftersom utredningar visar att det inte förekommer särskilda riskområden i Oxelösunds kommun samt att tilltänkt exploatering är begränsad
är bedömningen att planförslaget inte medför några konsekvenser.

Utformningsalternativ

0HGUnGDQGHXQGHUODJEHG|PVHQEHE\JJHOVHPHGSHUPDQHQWERVWl
GHUNXQQDXWJ|UDHQOLWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLYNRQVHNYHQV

Nollalternativ

I nollalternativet kan handla om tillkomst av både fritidsboende respekWLYHSHUPDQHQWERHQGH0HGUnGDQGHXQGHUODJEHG|PVHQEHE\JJHOVH
PHGSHUPDQHQWERVWlGHUNXQQDXWJ|UDHQOLWHQHOOHUREHW\GOLJQHJDWLY
konsekvens.

Planförslag

0LOM|IDUOLJYHUNVDPKHWNDQYDUDDYROLNDNDUDNWlUEODKDQWHULQJDY
bränsle och andra kemiska produkter. Ett exempel på detta är bränslestationer som kan komma att etableras som ett led i utvecklingen av
båtliv och bortsportsaktiviteter. En bedömning av miljökonsekvenser
från eventuell miljöfarlig verksamhet får således prövas i varje enskilt
fall.

Utformningsalternativ

,XWIRUPQLQJVDOWHUQDWLYHWXWSHNDVLQJDVSHFLILND\WRUI|UHWDEOHULQJDY
miljöfarlig verksamhet. I utform-ningsalternativet kommer troligtvis behovet av bränsle till motorbåtar att öka vilket förutsätter etablering av
fler bränslestationer. En bedömning av miljökonsekvenser från eventuell miljöfarlig verksamhet får således prövas i varje enskilt fall.

Nollalternativ

Nollalternativet har en intention om att bevara och hålla skärgården
orörd. En bedömning av miljökon-sekvenser från eventuell miljöfarlig
verksamhet får således prövas i varje enskilt fall.

Planförslag

3ODQI|UVODJHWEHG|PVPHGI|UDPnWWOLJQHJDWLYNRQVHNYHQVXUEXOOHUV\Q
punkt. Bedömningen hade troligtvis varit mildare om planförslaget hade
LGHQWLILHUDWYLONDRPUnGHQGlUHQ|NDGEnWWUDILNDQVHVVRPRJ\QQVDP
och icke lämplig. Även rekommendationer om låg fart och undvikande
av vissa vattenlekar i specifika områden hade gett en mindre negativ
bedömning.

Utformningsalternativ

Med största sannolikhet ökade och mer kontinuerliga båttransporter
över året.

Nollalternativ

Det framgår inte om båttransporter och andra båtaktiviteter ska utveckODVLQnJRQULNWQLQJ1ROODOWHUQDWLYHWEHG|PVPHGI|UDOLWHQHOOHUREHW\G
OLJNRQVHNYHQVXUEXOOHUV\QSXQNW

Planförslag

3ODQI|UVODJHWEHG|PVLQWHKDQnJRQLQYHUNDQSnKDQWHULQJWUDQVSRUWHU
HOOHUYRO\PHUDYIDUOLJWJRGV

Utformningsalternativ

8WIRUPQLQJVDOWHUQDWLYHWEHG|PVLQWHKDQnJRQLQYHUNDQSnKDQWHULQJ
WUDQVSRUWHUHOOHUYRO\PHUDYIDUOLJWJRGV

Nollalternativ

1ROODOWHUQDWLYHWEHG|PVLQWHKDQnJRQLQYHUNDQSnKDQWHULQJWUDQVSRU
WHUHOOHUYRO\PHUDYIDUOLJWJRGV

Planförslag

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra liten negativ konseNYHQVXUEHUHGVNDSVV\QSXQNW$WWDQDO\VHUDSODQI|UVODJHWVNRQVHNYHQ
VHUXUEHUHGVNDSVV\QSXQNWVDPWDWWEHKDQGODQ|GYlQGLJDnWJlUGHUI|U
HQVlNHURFKWU\JJPLOM|VNXOOHPHGDOOVDQQROLNKHWELGUDWLOOHQPLOGDUH
bedömning.

Utformningsalternativ

Den potentiella etableringen av permanentbostäder bedöms vara i så
liten omfattning att det inte bedöms medföra några specifika konseNYHQVHUXUEHUHGVNDSVV\QSXQNW

Nollalternativ

Troligtvis görs inga större satsningar på turism eller fritidsboenden vilket
också dämpar besöksantalet till skärgården. Sammanfattningsvis beG|PVLQWHQROODOWHUQDWLYHWLQQHElUDQnJRQI|UlQGULQJXUEHUHGVNDSVV\Q
punkt.

Miljöfarlig verksamhet

Buller

Farligt gods

Beredskap
Beredskap
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Planförslag
Miljökvalitetsnormer: Luftkvalitet

Konsekvenser och uppföljande åtgärder

Omfattningen av tillkommande luftföroreningar bedöms vara försumbar
i förhållande till de utsläpp som sker på fastlandet till följd av transportrörelser och industriprocesser.

Utformningsalternativ
Nollalternativ

Planförslag
Miljökvalitetsnormer: Vattenkvalitet

Sammantaget bedöms att planförslaget kan komma att bidra till ökad
övergödning genom att fler människor och mer rörelse i skärgården
kommer att bidra till ökad belastning på enskilda avlopp. PlanensomIDWWQLQJEHG|PVSnHWWEHW\GDQGHVlWWPHGI|UDPnWWOLJQHJDWLYNRQVH
NYHQVLV\IWHDWWXSSQnJRGHNRORJLVNVWDWXV

Utformningsalternativ
Nollalternativ
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Underlagsmaterial
%HYDUDQGHSODQI|U1DWXUDRPUnGH+lYULQJH.lOOVNlUHQ 6( 2[HO|VXQGVNRPPXQ6|GHUPDQODQGVOlQ/lQVVW\UHOVHQ6|GHUPDQODQGVOlQ

5LVNELOG6|GHUPDQODQGgYHUVLNWOLJUHJLRQDONOLPDWRFK
VnUEDUKHWVDQDO\V±QDWXURO\FNRU/lQVVW\UHOVHQ6|GHUPDQODQGVOlQ 

Botanisk inventering i Oxelösunds skärgård. Miljö- och
VDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ2[HO|VXQGVNRPPXQ
2011-10

5LVNELOG6N\IDOOORNDODDYULQQLQJVI|UKnOODQGHQRFK
H[WUHPDKDYVYDWWHQVWnQG/lQVVW\UHOVHQ6|GHUPDQODQGV
OlQ 

%\JJYDUVDPW5HNRPPHQGDWLRQHUI|UEHE\JJHOVH
utanför detaljplanerade områden i Oxelösunds kommun.
0LOM|RFKVDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ2[HO|VXQGV
kommun. 2012-12-11

Vattendirektivet. Europaparlamentets och rådets direktiv
(*
Vindkraft - Tillägg till Översiktsplan 2010. Antagandehandling. 2013-01-09

)LVNUHNU\WHULQJRFKXQGHUYDWWHQVYHJHWDWLRQLJUXQGD
KDYVYLNDUL6|GHUPDQODQGVOlQ±/lQVVW\UHOVHQ6|GHUPDQODQGVOlQ 

9LVLRQ 2[HO|VXQGDQWDJHQ ZZZ
R[HORVXQGVHNRPPXQRFKSROLWLNVDKDUDUEHWDUYLPHG
vision-2025

+DQGOLQJVSURJUDPI|UHQVlNUDUHRFKWU\JJDUHNRPPXQ
Plan för 2016-2020. Oxelösunds kommun. 2015-12-16
Inventering av stränder i Oxelösunds skärgård. Miljö- och
VDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ2[HO|VXQGVNRPPXQ
2014-12
.XOWXUPLOM|QL2[HO|VXQGV6NlUJnUG:63
Lavar i Oxelösunds skärgård. Fennicus Natur.
0LOM|EDON6YHQVNI|UIDWWDUVLJQHULQJ 6)6  
0LOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ)|UGMXSDG|YHUVLNWVSODQ
2[HO|VXQGVVNlUJnUG$QWDJDQGHKDQGOLQJ:63
Naturvårdsplan för Skärgården i Oxelösunds kommun.
0LOM|RFKVDPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ2[HO|VXQGV
kommun. 2012-12-12
.XOWXUPLOM|ODJ6YHQVNI|UIDWWDUVLJQHULQJ 6)6   
3ODQRFKE\JJODJ6YHQVNI|UIDWWDUVLJQHULQJ 6)6 

5HQKnOOQLQJVRUGQLQJI|U1\N|SLQJVRFK2[HO|VXQGV
kommuner. Avfallsplan - Föreskrifter om avfallshantering.
2012-12-19
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Datum

Dnr

2017-12-14

401-5893-2017
Dossnr 81-2-004

Oxelösunds kommun
plan@oxelosund.se

Fördjupning av översiktsplanen för Oxelösunds skärgård, Oxelösunds
kommun
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Oxelösunds skärgård är utställt och har
inkommit till Länsstyrelsen för granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen
(PBL). Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 28 april 2017.
Av länsstyrelsens granskningsyttrande ska framgå om förslaget inte tillgodoser ett
riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, förslaget kan medverka till att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket
miljöbalken, sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och bebyggelsen blir olämplig
med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Kommunen har remitterat planförslaget till de statliga verk som berörs. Länsstyrelsen har
tagit del av yttrande från Försvarsmakten den 27 november. Försvarsmakten har inget att
erinra. Statens fastighetsverk har lämnat yttrande den 8 december 2017. Fastighetsverket
lämnar synpunkter som handlar om verkets roll som fastighetsägare.
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska redovisas tillsammans med översiktsplanen. Om
Länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del ska det anmärkas i den antagna planen.
Det nu gällande tillägget till översiktsplanen för vindkraft har i relevanta delar arbetats in i
fördjupningen.
Länsstyrelsens ställningstagande till planförslaget
Nedanstående frågor kan leda till att Länsstyrelsen kan komma att pröva kommunens
beslut att anta detaljplaner enligt 11 kap 10 § PBL.
Riksintressen
Förslaget klargör inte tillräckligt tydligt, genom ställningstaganden och riktlinjer avseende
landskapsbild och bebyggelseutveckling, hur riksintresse för rörligt friluftsliv och turism samt för
högexploaterad kust ska tillgodoses. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma
till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden. Länsstyrelsens ställningstagande får avvakta till kommande prövningar.
Det bör framgå av planen att i den mån det finns anläggningar av riksintresse för Försvaret som
inte kan redovisas öppet äger dessa företräde framför andra riksintressen (miljöbalken 3 kap. 10§).
Uppgifter om riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken behöver korrigeras, riksintressena pekas
inte ut av Naturvårdsverket.
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
0155-26 40 00 växel

Telefax
0155-26 71 25

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnr
202100-2262

PlusGiro
35174-2

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
.lansstyrelsen.se/sodermanland

GRANSKNINGSYTTRANDE
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401-5893-2017

Miljökvalitetsnormer
Hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas framgår inte av planförslaget. Länsstyrelsens
bedömning får anstå till kommande prövningar.
Strandskydd
Länsstyrelsens slutliga ställningstagande får anstå till kommande prövningar där ställningstagandet beror på utformning av detaljplanerna, påverkan på strandskyddets syften samt
skälen för upphävande.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
Länsstyrelsen konstaterar att förslaget saknar information om och riktlinjer angående
förorenade områden. Planen ger således ingen vägledning inför efterföljande beslut om
markanvändning och lovgivning när det gäller förorenade områden. Länsstyrelsen vill
påpeka att en karta där fastigheter med kända eller misstänkta förekomster av föroreningar i
mark, grundvatten eller sediment borde finnas med i planen. Exempel på sådana områden
är fjärdarna utanför SSAB, Oxelösunds hamn, dumpningsplatser och hamnar.
Den planerade LNG-terminalens verksamhet i Oxelösunds hamn med tillhörande
gastransporter i skärgården borde behandlats i fördjupningen, då det till exempel finns
olika typer av buffertzoner intill farledsklasserna 1 och 3 som finns i skärgården.
Planen anger inga riktlinjer för lägsta nivå för ny bebyggelse, vilket är en brist.
Naturvärden
Länsstyrelsen upplyser om att i det fall ett område inte är tillräckligt utrett inför kommande
detaljplanering beträffande rödlistade arter, på land eller i vatten, kan det komma ställas krav
på fördjupade naturinventeringar. Dispens från artskyddsförordning och förordning om
områdesskydd m.m. kan komma att krävas.
Kulturvärden
Riktlinjer och ställningstaganden till utformning och placering av ny bebyggelse inklusive
fritidshus finns inte längre med i planförslaget. Riktlinjer fanns med i samrådsversionen men
har nu tagits bort. I stället hänvisas till riktlinjer i skriften Bygg varsamt-Rekommendationer
för bebyggelse utanför detaljplanerade områden i Oxelösunds kommun. Skriftens status är
oklar och det behöver förtydligas vilka riktlinjer som gäller.
Övrigt
En ändring i kulturmiljölagen som infördes 2014 innebär att varaktigt övergivna lämningar som
kan antas vara äldre än 1850 utgör fornlämning. Fartygslämning från fartyg som förlist före 1850
utgör därförfornlämning (felaktig uppgift i MKB).
I ärendet har deltagit företrädare för berörda enheter.

Torbjörg Sekse

