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Ändrat detaljplaneområde inför förnyad granskning. 
Planområdet för den detaljplan som upprättas, och som en miljökonsekvensbeskrivning har gjorts 

för, har minskats efter planens granskningsperiod. Det nu gällande planområdet framgår av 

illustration nedan. 

 

Detaljplaneområde 

Det minskade planområdet innebär att planen nu omfattar befintligt hamnområde på land och 

befintliga pirar.  

Miljökonsekvensbeskrivningen är tillämpbar i relevanta delar.  
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1 Icketeknisk sammanfattning 

Fyruddens hamn utnyttjas idag för bland annat skol- och posttrafik, reguljär båttrafik, fritidsbåtar 
samt för frakt av material och djur till och från skärgårdens öar. För att undvika att den 
professionella trafiken påverkas av störningar krävs att antalet båtplatser utökas. En ny 
detaljplan föreslås därför som medger att hamnområdet förtätas på land samt utökas i vattnet. 
Detaljplanen medger att antalet båtplatser ökar från dagens 60 till 120-160 platser.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriver de miljökonsekvenser som genomförandet 
av detaljplanen bedöms ge upphov till. Det omfattar såväl utbyggnad i vattnet som ombyggnad 
på land. Totalt omfattar planområdet 7,79 ha, varav knappt 1,5 ha utgör landområde och drygt 6 
ha havsområde.  

Konsekvenserna av att hamnen byggs ut bedöms generellt sett vara små. Förutsatt att de 
åtgärder som föreslås i denna miljökonsekvensbeskrivning genomförs, bedöms 
konsekvenserna för säkerheten för människor och miljö samt påverkan på föroreningshalten i 
vattenområdet vara positiv jämfört med nollalternativet.  

Minskad vattenomsättning till följd av att en vågbrytare anläggs kan leda till en försämrad 
vattenkvalitet sommartid. Fyruddens hamn har identifierats som ett potentiellt förorenat område 
av länsstyrelsen. Om anläggandet av brygga och vågbrytare utförs på ett sådant sätt att 
föroreningar riskerar att spridas, exempelvis genom urschaktning, krävs provtagning av 
bottensedimentet och, beroende på resultatet, särskilda skyddsåtgärder som minskar risken för 
spridning. 

Detaljplanen anger att dagvatten ska tas om hand lokalt. Idag renas inte dagvatten vilket 
innebär att föroreningar från hamnverksamheten når havet. Vid genomförande av planen bör ett 
system inrättas som medför att dagvatten renas. Åtgärder bör även vidtas för att minska risken 
för olyckor i samband med höjd havsnivå samt olyckor i samband med tankning. Idag ligger 
kajen endast ca 1 m över havsnivån, att jämföras med beräknad havsnivåhöjning om ca 2,5 m 
vid extremvattenstånd om 100 år. 

En utbyggnad av hamnen bidrar till att utveckla infrastrukturen och servicen i Gryts skärgård. 
Den bedöms därmed bidra positivt till miljömålet om hav i balans samt levande skärgård och i 
synnerhet det regionala miljömålet om att antalet bofasta och yrkesverksamma i skärgården 
inte ska minska. Utbyggnaden bedöms ha små konsekvenser i fråga om övriga nationella och 
regionala miljömål. 

Fyruddens hamn berörs av ett flertal riksintressen för natur, kultur och friluftslivet. Då 
omfattningen av hamnens utbyggnad är begränsad bedöms de negativa konsekvenserna för 
samtliga berörda riksintressen vara små. Då tillgängligheten till skärgården ökar med 
genomförandet av planen bedöms den vara positiv för riksintressena för friluftslivet. 
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Figur 1. Fyrudden ligger längst österut på fastlandet i 
Valdemarsviks kommun. 

2 Inledning 

2.1 Administrativa uppgifter 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som en del i planförslaget för Fyruddens hamn, 
fastighet 1:107 m.fl. i Valdemarsviks kommun. För Fyrudden gäller s.k. normalt planförfarande, 
vilket innebär stegen:  

(Program) – Samråd – Granskning – Antagande – Laga kraft 

Detaljplan med MKB togs fram under 2012 och skickades ut för samråd under 2013. De 
synpunkter som kom in medförde revideringar av detaljplanen och MKB. Den reviderade planen 
och MKB skickas i nästa steg på granskning för att därefter kunna antas av kommunfullmäktige 
och därefter vinna laga kraft. Programhandling för Fyrudden tas fram parallellt med detaljplanen 
och omfattar ett större geografiskt område. 

2.2 Bakgrund 

Fyrudden ligger längst österut på 
fastlandet i Valdemarsviks kommun (se 
Figur 1). 

För Fyruddens hamn gäller idag en 
detaljplan som anger att marken ska 
användas för hamn-, kontors- och 
handelsändamål. Denna användning är 
idag alltför snäv i förhållande till 
efterfrågan av olika verksamheter från 
boende och besöksnäringen. 

En ny detaljplan har därför tagits fram för 
att möjliggöra en utbyggnad av 
Fyruddens hamn samt komplettera 
hamnverksamheten med 
centrumverksamhet. Den nya 
detaljplanen ska ge förutsättningar för 
befintliga och nya verksamheter att 
utvecklas och expandera inom området.  

För att detta ska ske krävs att servicen 
och infrastrukturen utvecklas. Fyruddens 
hamn behöver kunna erbjuda fler 
båtplatser, såväl fasta platser som 
besöksplatser. Hamnen måste också ge 
den professionella båttrafiken bra villkor för att kunna ge och utveckla servicen inom 
skärgården. Den planerade utbyggnaden illustreras i Figur 4. 

Planen anger ej hur den del av detaljplanen som är i vattnet ska utformas, men medger att 
hamnområdet utökas. Ett förslag till utformning redovisas i detaljplanen och återges i Figur 3.  

2.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en 
detaljplan bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Syftet är att beskriva de 
miljökonsekvenser som genomförandet av planen kan ge upphov till samt vilka åtgärder som 
kan vidtas för att minska eller undvika dessa konsekvenser. 
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Genomförandet av en detaljplan ska enligt 4 § förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) antas medföra betydande miljöpåverkan om planen 
omfattar hamnverksamhet. Den föreslagna detaljplanen antas därför medföra betydande 
miljöpåverkan och en MKB har upprättas.  

I ett första steg upprättades en MKB som endast omfattade vattenområdet men den reviderade 
versionen av MKB som tagits fram efter samråd ägt rum har utökats till att omfatta hela 
planområdet. 

3 Allmän beskrivning 

3.1 Området idag 

Fyrudden utgör idag hamn för skol- och postbåtstrafik samt utgångshamn för Skärgårdslinjen 
och Östgötatrafikens skärgårdstrafik inom Gryts skärgård. Utöver den reguljära båttrafiken finns 
även kompletteringstrafik som kan beställas samt båttaxi. Dessutom nyttjas hamnen av 
skärgårdens företag och lantbruk för transport av material och boskap.  

Under sommarhalvåret är Fyrudden en populär hamn för fritidsbåtar. Besökarna är både 
dagsbesökare och sådana som stannar ett eller flera dygn. Hamnen har idag totalt 60 
båtplatser. 

I hamnen finns en större byggnad som utgör hamncentrum med café, restaurang, 
livsmedelsbutik och skeppsfournering (båttillbehörsbutik) som även är hamnvärd. I västra delen 
av hamnområdet finns parkeringsplats samt en byggnad med hamnservice (dusch och 
tvättstuga) samt kustbevakning. På kajen i väster ligger även en sjöbensinstation som tillhör 
skeppsfourneringen. 

I nordöstra delen av planområdet finns sopsortering, toaletter och pumpstation. Söder om detta 
finns sjösättningsramp och plats för angöring av svävare (se även Figur 3) 

Hamnen rymmer båtplatser för kustbevakning, reguljärtrafik, fiskebåtar, privathyrda platser samt 
ca 60 gästplatser. Hamnen är ca 4 meter djup vid fiskekajen och det är ca 1 m från kajkanten 
ner till vattnet. 
 
Båtplatserna är fördelade längs kajkanten och två pirar. Utanför själva hamnområdet finns en 
vågbrytare som når till vattenytan. 

Det finns inget system för omhändertagande av dagvatten inom planområdet idag. Troligen går 
mycket av dagvattnet ut direkt i havet1. Stora delar av planområdet inklusive de lägst belägna 
ytorna är hårdgjorda, vilket gör att infiltration är svårt. Samtidigt kan dagvattnet som bildas på 
kajen antas innehålla föroreningar då området omfattar parkeringsplats och sjöbensinstation. 

En översikt över Fyruddens hamn visas i Figur 2.  

                                                           
1 E-post från Erica Ekblom, planchef Valdemarsviks kommun, 2014-04-22 
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Figur 2 Fyruddens hamn idag. 

3.2 Planerad verksamhet 

Den föreslagna detaljplanen medger att nya byggnader uppförs och att fler typer av 
verksamheter tillåts. Byggnadernas utformning regleras inte i detalj av detaljplanen.  

Centralt i området hålls byggytan ihop och här medges maximalt 9 m höga byggnader. 
Byggnaderna får nyttjas för hamn (V), centrum (C) och till viss del bostäder (B). Längst i väster 
där parkering och en mindre byggnad finns idag medges en större byggnad för hamn och 
centrum med maximalt 5 m höjd. Öster om dagens hamnbassäng medges utfyllnad av 
vattenområdet för att bredda piren och ge plats åt en mindre byggnad för hamn och centrum 
med maximalt 5 m höjd. Längst i nordost där toaletter och pumpstation finns idag medges 
tekniska anläggningar (E). Tekniska anläggningar medges även i anslutning till 
centrumbyggnaden. 

Intill den tekniska anläggningen i nordöstra hörnet finns idag en mindre parkering som planeras 
vara kvar. I övrigt planeras parkering utanför planområdet.   
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Figur 3. Skiss över hur landområdet skulle kunna utformas, 

Den föreslagna detaljplanen medger att området för hamn utökas så att ett större vattenområde 
tas i anspråk. Utformningen av hamnen styrs inte i detaljplanen utan hela planområdets 
vattenområde anges som hamn (WV). I planbeskrivningen presenteras ett förslag till utformning 
(se även Figur 4 nedan). 

Förslaget innebär att: 
• En ny flytbrygga anläggs 
• Befintlig vågbrytare förstärks  
• Befintlig vågbrytare eventuellt förlängs för att kopplas ihop med befintlig pir i väster  

En ny vågbrytare mot sydväst kommer troligen att krävas vid utbyggnad av hamnen då de nya 
båtplatserna längs flytbryggan får ett mer exponerat läge än befintliga platser. Redan idag kan 
inseglingen i hamnen vara besvärlig vid sydvästlig vind. Detta var orsaken till att man påbörjade 
byggandet av en vågbrytare i syd- nordlig riktning strax utanför befintligt hamninlopp. En skiss 
på hamnen efter utbyggnaden framgår av Figur 4. Enligt skissen behålls nuvarande plats för 
angöring av svävare och plats för sjöräddningen. 
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Figur 4. Skiss över hur hamnen skulle kunna utökas i vattnet. 

4 Bedömningsgrunder 

4.1 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda inom en generation. Det 
motsvarar år 2020 med utgångspunkt från när beslutet togs. Utifrån de nationella miljömålen 
har regionalt anpassade miljömål upprättats av länsstyrelsen i Östergötlands län. Det finns även 
lokalt beslutade miljömål. Sådana har dock inte beslutats i Valdemarsviks kommun. 

Den förslagna detaljplanen bedöms i första hand ha relevans för tre av de sexton nationella 
miljökvalitetsmålen, nämligen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö samt Ett 
rikt växt- och djurliv.  

4.1.1 Hav i balans samt Levande kust och skärgård 

Riksdagens definition av det nationella kvalitetsmålet om hav i balans samt levande skärgård 
är:  

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.” 

Av de regionala miljömål som upprättats utifrån detta nationella mål är det främst följande som 
är relevanta i fråga om den föreslagna detaljplanen. 
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Skötsel av skärgårdens kulturarv och odlingslandskap  

”2010 ska minst dagens areal av hävdad gräsbärande mark och betade skogar i skärgården 
vara bibehållna i god hävd och alla nyckelbiotoper och annan värdefull natur ska vara skyddad. 
Antalet bofasta och yrkesverksamma i skärgården ska inte vara färre jämfört med år 2000.” 

Störningar från båttrafiken 

”2010 ska buller och andra störningar från båttrafik vara försumbara inom särskilt känsliga och 
utpekade skärgårds- och kustområden.” 

Miljöanpassade bränslen till fritidsbåtar och avfallshantering i hamnar  

”2010 ska fritidsbåtar endast använda miljöanpassade bränslen vilka ska finnas att köpa vid 
samtliga tankställen i skärgårdsområden. Båtanvändare och skeppare ska kunna göra sig kvitt 
avfall inklusive olja i länets hamnar.” 

Även om årtalen i de regionala miljömålen redan har passerats fungerar målen ändå som 
vägvisare för miljöarbetet. 

4.1.2 Giftfri miljö 

Riksdagens definition av det nationella kvalitetsmålet om giftfri miljö är: 

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 

4.1.3 Ett rikt växt- och djurliv 

Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet om ett rikt växt- och djurliv är: 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 

4.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den 
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla 
vattenförekomster ska uppnå minst normen God status till år 2015 och att statusen inte får 
försämras.  

Fyruddens hamn tillhör vattenförekomsten Hesselöfjärden (SE581240-165220). 
Hesselöfjärdens ekologiska status har fastställts som Måttlig, till följd av övergödning. 
Miljökvalitetsnormen är God ekologisk status men tidsfrist har getts till 2021 då det anses 
teknisk omöjligt att åtgärda problemen till 2015. Analyser av bottenfauna och makrofyter i 
fjärden uppvisar god respektive hög status medan växtplankton sänker den sammanvägda 
biologiska statusen till måttlig. Även uppmätt siktdjup och halter av näringsämnen visar på 
måttlig status. De källor som främst bidrar till övergödningen anses vara jordbruket, atmosfärisk 
deposition och spridning av höga näringshalter från utsjövatten. 

Hesselöfjärdens kemiska status (exklusive kvicksilver) har bedömts som God och 
miljökvalitetsnormen för kemisk status är därför God. Uppgiften baseras på att det inom 
förekomstens avrinningsområde saknas kartlagda källor med sådant utsläpp att de bedöms 
påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter.2 

                                                           
2
 Uppgifterna om den ekologiska och kemiska statusen är hämtade från vattenmyndigheternas, länsstyrelsernas och Havs- och 
vattenmyndighetens Vatteninformationssystem (VISS). 
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4.3 Planförhållanden 

4.3.1 Översiktsplan 

För närvarande pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Valdemarsviks kommun. 
Gällande översiktsplan antogs 1990. I denna anges bland annat att nya åretruntbostäder är en 
förutsättning för utvecklingen av skärgårdsområdet och att Gryt-Fyrudden kan fungera som 
servicepunkt i den utvecklingen (tillsammans med Skeppsgården). 

4.3.2 Detaljplan 

Gällande detaljplan för Fyruddens hamn antogs 1996 och omfattar ett större område där 
Fyruddens hamn är en del (Figur 5 samt Figur 6). I denna pekas större delen av det aktuella 
vattenområdet ut som hamn (VW1) (Figur 6). Yttre delen av det aktuella planområdet är inte 
planlagt och även den befintliga vågbrytaren ligger delvis utanför planområdet. Hamnområdet 
som pekas ut möjliggör, enligt planen, utökad verksamhet för sjöfart och fiske med utbyggnad 
av bland annat kajer. Landområdet mellan befintliga byggnader utgörs av prickmark och får inte 
bebyggas. Merparten av byggnaderna får högst uppgå till 7 m, men maximal höjd varierar.  

 
Figur 5. Gällande detaljplan för Fyrudden. 
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Figur 6. Den del av gällande detaljplan för Fyrudden som berörs av det aktuella planförslaget. 
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5 Förutsättningar 

5.1 Vatten- och naturmiljö 

5.1.1 Riksintresse för naturvården 

Östergötlands skärgård är utpekat som riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Det motiveras av att den vidsträckta och finskurna Östgötaskärgården med sin mångfald av 
naturmiljöer och med flera sällsynta och hotade arter är en helt unik miljö av stort naturvärde. 
Fyruddens hamn ligger inom det utpekade området och utgör 0,005 % av riksintresseområdets 
areal. 

5.1.2 Fågelskydd 

Närmsta fågelskyddsområde, Hästgrundet, ligger knappt 200 m från planområdet. Hästgrundet 
är ett litet, nästan kalt skär i. Här finns enstaka nyponbuskar men örter som gräslök, 
strandbaldersbrå, kvanne, vänderot samt gräs dominerar. Fågellivet domineras av en 
gråtrutkoloni. Häckning av ejder förekommer. 

Drygt 800 m sydost om planområdet ligger fågelskyddsområdet Flötskär. Flötskär är också ett 
litet skär, beläget intill farleden som leder söderut från Fyrudden. Här finns ett albestånd, en del 
rönn, björk, enbuskar, nypon och hällar med gräs och fågelskärsflora. På ön finns även 
klapperstenstränder. Fågelliv är förhållandevis rikt och inkluderar silltrut och gråtrut. 

5.1.3 Planområdets naturvärden 

Hela planområdets landmiljö utgörs av hamnområde idag. Stora delar består av hårdgjord yta. 
Naturvärden antas därför saknas inom landområdet.  

Information om förekomst av en göl med paddor har framkommit under samråd. Gölen ligger i 
sluttningen väster om hamnen och avrinningen sker från gölen mot hamnen. Information om 
gölen saknas i Artportalen. 

Vattenmiljön har inte inventerats och kännedom om eventuella naturvärden inom planområdets 
vattenområde saknas idag. Innan hamnverksamheten kan utvidgas i vattnet behöver tillstånd 
för vattenverksamhet erhållas från Miljödomstolen. Inför tillståndsansökan behöver vattenmiljön 
inventeras med avseende på naturvärden. 

5.1.4 Föroreningar 

Fyruddens hamn finns registrerad i länsstyrelsens databas (EBH-stöd) över misstänkt 
förorenade områden. Det handlar dels om drivmedelshanteringen i hamnen, dels om 
småbåtshamnen i sig. Objekten har enbart identifierats och någon ytterligare utredning har inte 
gjorts. Objekten har riskklass 2 vilket betyder ”stor risk för människors hälsa och miljön”. 
Riskklassningen är gjord utifrån den generella riskklass som gäller för den typen av 
verksamheter. 

Det finns inga kända provtagningar av bottensedimentet i hamnen. 

5.1.5 Dagvatten 

Större delen av planområdet omfattas av hårdgjorda ytor i form av asfalt och hustak. Inom det 
asfalterade området rör sig bilar och det finns en sjöbensinstation. Det dagvatten som bildas 
kan därför antas innehålla föroreningar. Parkeringsplatsen i östra delen av planområdet är 
grusbelagd vilket innebär att regnvatten kan infiltrera och inte behöver avledas som dagvatten.  

I planbeskrivningen anges att dagvattenavrinningen omhändertas lokalt, men teknisk lösning för 
detta specificeras ej. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används som samlingsnamn 
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för olika åtgärder rörande dagvatten så som att minska dagvattenmängden, fördröja avrinningen 
av dagvatten innan det tillförs det allmänna dagvattensystemet samt att rena dagvatten lokalt. 

 

Då planområdet är litet och till stor del består av hårdgjorda ytor saknas i stort sett utrymme för 
infiltration eller anläggande av damm för rening av dagvatten inom planområdet. För att infiltrera 
dagvatten från de lägst belägna ytorna vid kajen krävs att dagvattnet pumpas upp till ytor som 
kan infiltreras.  

5.2 Kulturmiljö 

5.2.1 Riksintresse för kulturmiljövården 

De yttre delarna av planområdet omfattas av och riksintresseområdet Gryts skärgård. 
Utpekandet till riksintresse motiveras av att det är en större sammanhängande kust- och 
skärgårdsmiljö där den särpräglade skärgårdskulturen är tydligt avläsbar. Bosättningarna är 
etablerade under medeltiden. Planområdet berör 0,02% av riksintresseområdet. 

5.2.2 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet3. 

5.3 Rekreation och friluftsliv 

5.3.1 Riksintressen för friluftslivet 

Kustområdet och skärgårdarna i Småland och Östergötland mellan Oskarshamn och Arkösund 
är utpekade som riksintressen för turismen och friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Fyruddens hamn ingår i området och planområdet utgör 0,003 % av riksintresseområdet.  

I kapitel 4:1 i Miljöbalken anges att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden. Det anges även att ovanstående bestämmelser inte utgör hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Östergötlands skärgård är dessutom utpekad som riksintresse enligt miljöbalken kap 3:6. 
Planområdet utgör 0,003 % av riksintresseområdet. Riksintresseområdet skyddas för att gynna 
båtsport, bad, naturstudier, kulturstudier, kanoting och fritidsfiske4. Värdet för friluftslivet utgörs 
av att ”den vidsträckta och finskurna Östgötaskärgården med sin mångfald av naturmiljöer är en 
helt unik miljö av utomordentligt stort naturvärde och av mycket stor betydelse för det rörliga 
friluftslivet”4. 

Ett stort antal människor nyttjar Gryts skärgård för rekreation och friluftsliv, framför allt 
sommartid. För många av dessa är Fyruddens hamn den naturliga utgångspunkten. Hamnen 
trafikeras även av reguljär båttrafik vilket gör att hamnen är en viktig nod för att nå ut i 
skärgården för de som inte har tillgång till egen båt.  

5.3.2 Strandskydd 

Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar 
strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. 

Längs Östergötlands kust gäller ett utökat strandskydd om 150 m från strandlinjen, upp på land 
och ut i havet. Inom befintlig detaljplan för det aktuella området är strandskyddet upphävt. När 
en ny detaljplan antas återinträder dock strandskyddet och den nya detaljplanen måste åter ta 

                                                           
3 Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister: www.fmis.raa.se 
4 Registerblad för riksintresseområdet Östergötlands skärgård: 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/Östergötlands%20Skärgård%20NY.pdf  
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ställning till inom vilka området strandskydd ska råda och argumentera för eventuella undantag. 
Den del av det aktuella planområdet som ligger utanför gällande detaljplan omfattas av 
strandskydd idag. 

5.4 Risk och sårbarhet 

5.4.1 Höjd havsnivå 

I ett framtida, varmare klimat kommer havsnivåerna i Sverige att stiga. Hur mycket beror främst 
på den framtida globala havsnivåhöjningen samt landhöjningen. 

Det finns ingen analys framtagen för beräknad havsnivåhöjning i Östergötland eller 
Valdemarsvik, däremot har Länsstyrelsen i Kalmar län låtit ta fram en analys över Kalmar län5. 
Rapporten redovisar beräknade framtida havsnivåer på 30 respektive 100 års sikt, vid 
normalvattenstånd och extremvattenstånd och resultaten redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Beräknad framtida havsnivåhöjning vid Kungholmsfort. 

Scenario Om 30 år med 

dagens takt 

Om 100 år med 

lägsta höjning 

Om 100 år med 

högsta höjning 

Klimateffekt   +9 cm  +18 cm  +120 cm 

Lokal effekt 

 

 +7 cm  +7 cm 

Regional effekt 

 

 +20 cm  +20 cm 

Landhöjningseffekt  -4,2 cm  -14 cm  -14 cm 

Apparent havsnivåhöjning  +4,8 cm  +31 cm  +133 cm 

Framtida medelvattenyta   +5,8 cm  +32 cm  + 134 cm 

Framtida högsta högvatten   +138,8 cm  +164 c  +266 cm 

För att minska risken för olyckor och kostsamma fuktskador har flera kommuner valt att kräva 
en lägsta nivå för bebyggelse på 2,5-3 m höjd. Något sådan gräns finns dock inte framtagen för 
Valdemarsviks kommun.  

Fyrudden hamn ligger som i en gryta. Kajkanten är ca 1m över vattenytan och större delen av 
planområdet ligger under 2 m över dagens havsnivå. Ovanför denna nivå sluttar marken brant 
uppåt. Stora delar av befintliga byggnader, kajområde, parkeringsplatsen och den yta som 
planeras för nya byggnader ligger idag under den yta som riskerar att översvämmas vid 
högvattenflöden om 100 år (se Figur 7). 

 

                                                           
5 DHI (2010). Klimatanalys för Kalmar län. 
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Figur 7. Höjdförhållanden inom planområdet. Avståndet mellan höjdkurvorna är 1 m. 
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6 Alternativ 

6.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att nuvarande verksamhet fortsätter som tidigare. Dagens situation med 
för få båtplatser innebär att yrkestrafiken måste konkurrera om hamnutrymmet med 
fritidsbåtarna. På sikt leder detta till att fritidsbåtarna eller yrkestrafiken väljer någon annan 
hamn. Verksamheten i hamnen riskerar då att utarmas och minska i attraktivitet.  

Då rening av dagvatten saknas idag följer de föroreningar som kommer från bland annat 
parkering och sjöbensinstation med regnvattnet ut i havet. Det innebär en belastning av 
förorenande ämnen för Hesselöfjärden. 

Tankstationen saknar idag skyddsåtgärder för att minska risken för och konsekvenserna av en 
olycka med bensin eller diesel. En olycka skulle därmed kunna få stora konsekvenser för både 
människor som vistas i området och för havsmiljön. 

6.2 Alternativa lokaliseringar 

Fyrudden är det område i Valdemarsviks kommun där man når längst ut i skärgården med 
allmän vägförbindelse. Bland annat av den anledningen har Fyrudden utvecklats till den 
viktigaste hamnen för persontrafik och båtturism inom Gryts skärgård. Hamnen är därigenom 
också en naturlig och mycket viktig sammanbindningspunkt mellan sjö- och landtransporter. 
Den har stor betydelse för den fasta skärgårdsbefolkningens tillgång till serviceinrättningar och 
liknande i land. 

När en utbyggnad av antalet båtplatser planeras bör befintliga hamnar prioriteras för att undvika 
etableringar i orörda kustområden. Det kan därför inte anses aktuellt att anlägga en ny hamn i 
området. Alternativen till att utöka Fyruddens hamn är då att utöka någon av övriga hamnar i 
närområdet. Dessa är i första hand Gryts varv i Hummelviksfjärden och Gryts brygga i 
Snäckevarpsviken. Dessa har dock inte samma omedelbara närhet till skärgården som 
Fyrudden och inte heller samma möjligheter att binda samman land- och sjötransporter.  

Mot bakgrund av ovanstående har ingen närmare utredning gjorts av alternativa lokaliseringar. 
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7 Konsekvensbedömning 

7.1 Metod och process 

Styrande för värderingen av miljökonsekvenserna är bland annat nationella miljökvalitetsmål 
och antagna miljökvalitetsnormer, riktvärden och kommunernas översiktsplaner. 
Konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen anges som positiva eller negativa i fem 
graderingar; liten, liten-måttlig, måttlig, måttlig-stor och stor. Om konsekvens bedöms utebli 
anges obetydlig konsekvens. Hur kraftig en konsekvens blir beror på miljöaspektens värde 
kontra påverkans storlek. Värdet på miljöaspekten eller miljöintresset styrs av nationella, 
regionala och lokala bedömningsgrunder och klassningar. I Tabell 2 görs en förenklad 
beskrivning av bedömningsmetodiken. 
 
Tabell 2 Matris för konsekvensbedömning. 

Miljöintressets 
värde 

Ingreppets/störningens omfattning 

Stor Måttlig Liten 

Högt Stor konsekvens 
Måttlig-stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Måttligt 
Måttlig-stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Liten-måttlig 
konsekvens 

Lågt 
Måttlig 
konsekvens 

Liten-måttlig 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

 

7.2 Påverkan och konsekvenser för vatten- och naturmiljö 

7.2.1 Riksintresse för naturvården 

Området är utpekat som riksintresse baserat på att skärgården är vidsträckt och finskuren med 
en mångfald av naturmiljöer samt hyser flera sällsynta och hotade arter. Planområdet antas 
sakna sällsynta och hotade arter på land då området huvudsakligen består av hårdgjord yta. 
Om sådana arter finns i vattenområdet är okänt men då vattenområdet utgör en så liten andel 
av riksintresseområdets totala vattenområde och dessutom påverkats av störning under längre 
tid, bedöms risken för påtaglig påverkan på riksintresseområdets naturvärden vara liten-
obefintlig. 

Ökningen av servicen i Fyruddens hamn kan leda till att fler söker sig till närområdet. Det är 
dock troligt att en del av dessa besökare omfördelas från andra områden i skärgården, snarare 
än att utgöra en ökning av antalet besökare inom riksintresseområdet generellt. En ökning av 
hamnens verksamhet med 2-3 ggr bedöms inte heller påverka hotade arter i hamnens närmiljö 
påtagligt. Sammantaget bedöms konsekvenserna för riksintresset för naturvården vara små-
obetydliga. 

7.2.2 Konsekvenser för Hesselöfjärden 

En utökad hamn ger möjlighet till fler båtar, vilket ger ökade utsläpp lokalt. Däremot bedöms 
inte båttrafiken i regionen öka i betydande omfattning till följd av utbyggnaden av Fyrudden 
hamn. En eventuell ökning av förorenande eller gödande ämnen späds ut i den stora 
Hesselöfjärden vilket gör att en utökning av båtaktiviteten av den omfattningen som en 
utbyggnad av Fyrudden kan innebära inte bedöms ge mätbara ökade föroreningar eller 
näringshalter i Hesselöfjärden generellt. Rening av dagvatten bedöms leda till minskat utsläpp 
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av förorenande ämnen från landområdet. Om åtgärder genomförs för att minska risken för 
olyckor med utsläpp av bensin och diesel från båttankningsstationen bedöms utsläppen av 
förorenande ämnen till Hesselöfjärden minska ytterligare. Konsekvensen för Hesselöfjärden 
bedöms sammantaget bli obetydlig. 

7.2.3 Planområdets naturvärden 

Hela planområdets landmiljö utgörs av hamnområde idag. Stora delar består av hårdgjord yta. 
Naturvärden antas därför saknas inom landområdet. Utökningen av hamnverksamheten 
bedöms inte påverka naturvärden i närliggande områden. Den göl med paddor som enligt 
uppgift förekommer väster om planområdet bedöms inte påverkas då hamnen inte påverkar 
hydrologin där dammen ligger.  

Vid genomförandet av planen enligt det förslag till utformning som presenteras i Figur 4 bedöms 
havsområdet som tas i anspråk påverkas genom att: 
• Bottenyta kommer att tas i anspråk för anläggande av vågbrytare och utfyllnad för 

anläggande av piren i nordöstra hörnet av planområdet.   
• En utbyggnad av antalet båtplatser leder till ökad beskuggning och troligen en minskad 

vattenomsättning. Det kan i sin tur leda till minskad tillväxt av exempelvis blåstång inom 
hamnområdet och därmed också en minskning av de arter som lever i den. Den minskade 
vattenomsättningen kan också leda till försämrad vattenkvalitet sommartid. Det område som 
påverkas är begränsat till området innanför vågbrytare och bryggor. 

• Med ett ökat antal båtar som trafikerar hamnen ökar också risken för tillfälliga utsläpp av 
bensin, diesel, olja eller andra kemikalier. Dessutom ökar risken för störning genom buller. 

• Planområdet ligger i ett fågelrikt skärgårdsområde. Ett fågelskyddsområde ligger endast 
200 m från hamnen. Verksamheten i hamnen har dock funnits länge och en mindre ökning 
av den verksamheten bedöms inte påverka fågellivet i någon större omfattning. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för planområdets naturvärden vara små-måttliga, 
baserat på att utformningen av hamnanläggningen inte specificeras i detaljplanen. Förutsatt att 
det förslag som redovisas i Figur 4 följs bedöms konsekvenserna bli små. 

7.3 Påverkan och konsekvenser för kulturmiljö 

7.3.1 Riksintresse för kulturmiljövården 

Utbyggnaden av Fyrudden hamn innebär förbättrade möjligheter att utveckla servicen i 
skärgården och därmed också förbättrade möjligheter att bibehålla exempelvis djurhållning i 
skärgården. Detta skulle gynna de kulturella värden som riksintresset för kulturmiljövården 
syftar till att skydda. Konsekvenserna för riksintresset för kulturmiljövården bedöms därför vara 
obetydligt till litet positivt. 

7.3.2 Planområdets kulturvärden 

Eftersom det saknas kända fornminnen inom området bedöms detaljplanen inte leda till någon 
negativ påverkan på kulturmiljön.  

Planen visar på vikten av att beakta hamnens estetiska uttryck vid utformning av byggnader. 
Detta kan gynna kulturmiljön. 

Konsekvenserna för planområdets kulturvärden bedöms vara obetydliga till lite positiva. 

7.4 Konsekvenser för landskapsbilden 

Utbyggnaden av hamnen kommer att leda till en något ändrad landskapsbild från såväl land 
som hav. Ändringen består i en förtätning av bebyggelsen på land samt i att vågbrytare och 
bryggor tillkommer. Dessutom kommer antalet båtar som ligger i hamnen att öka. Däremot 
breddas inte det område som tas i anspråk för hamnen, vilket gör att förändringen är 
begränsad.  
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Hur ändringen upplevs är personberoende. Fler båtar och mer aktiv hamn kan ge intryck av en 
mer levande skärgård, samtidigt som naturintrycket kan minska vid hamnen. En mer enhetlig 
hamnbebyggelse som planen medger bidrar till ett mer harmoniskt intryck. Högre byggnader 
centralt i hamnen bidrar till att hamnen kan bli synlig på större avstånd. Den kan också synas 
mer från närliggande sommarstugor.  

Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden vara liten och beroende på hamnens 
utformning kan den vara positiv eller negativ. 

7.5 Konsekvenser för rekreation och friluftsliv 

7.5.1 Riksintresse 

Fyrudden hamn, med bland annat reguljär båttrafik och gästhamn, utgör en förutsättning för 
turismen i skärgården. En utbyggd hamn innebär att fler människor kan ha Fyruddens hamn 
som utgångspunkt för besök i Gryts skärgård. Samtidigt kommer inget oexploaterat landområde 
och mycket litet oexploaterat vattenområde tas i anspråk för hamnområdet. Detaljplanen 
medger även en utbyggnad som är mer behovsanpassad och även mer estetiskt anpassad till 
kringliggande miljö. Utbyggnaden av Fyruddens hamn i den omfattning som detaljplanen 
medger bedöms därför att ha en positiv inverkan på möjligheterna till rekreation och friluftsliv. 
Konsekvenserna för riksintresset för turismen och det rörliga friluftslivet bedöms därmed vara 
positiva. 

7.5.2 Strandskydd 

Det finns sex godkända skäl för dispens för eller upphävande av strandskydd6: 
1. området är ianspråktaget,  
2. området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, 
3. området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten, 
4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet, 
5. området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddsområdet, 
6. området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

För Fyrudden är skäl nr 1, 3, 4 och 5 aktuella.  

1: Området är redan ianspråktaget för hamn. Hamnområdet förtätas snarare än utvidgas. En 
liten utvidgning sker i havet. 

3: Hamnverksamheten måste ligga vid vattnet, en hamn kan inte anläggas 150 m upp på land 
eller längre ut till havs.  

4: Det nya havsområde som detaljplanen omfattar behövs för utvecklingen av hamnen. Det 
finns ett stort behov av fler båtplatser och för detta behövs en större yta. 

5: Utbyggnaden av Fyrudden hamn utgör ett allmänt intresse. Hamnen kommer att vara 
tillgänglig för allmänheten och möjliggöra att fler människor får möjlighet att komma ut i 
skärgården från området. Det allmänna intresset med en hamn för att nå ut i skärgården kan 
inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet då en hamn måste ligga vid stranden. 

För att upphävning av eller dispens från strandskyddet ska kunna beviljas får den planerade 
verksamheten inte försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra 
livsvillkoren för djur- och växtlivet. 

Allmänhetens tillgång till strandområdet inom planområdet bedöms inte påverkas vid 
genomförandet av planen. Allmänhetens tillgång till skärgården bedöms däremot öka. 
Tillgången till hamnområdet är idag god och kommer att fortsätta vara så. Då landområdet inte 
omfattar naturmark mer än i mycket liten omfattning och vattenområdet troligen inte hyser högre 

                                                           
6 Naturvårdsverket och Boverket (2010). Strandskydd - en skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket. 



 

 

 

 
 2014-05-23 

 

 
 

22(28) 

naturvärden än omgivande områden bedöms livsvillkoren för djur- och växtlivet inte förändras 
väsentligt. Konsekvenserna för strandskyddet bedöms därmed vara små-obetydliga och främst 
positiva. 

7.6 Konsekvenser till följd av buller 

En utbyggnad av hamnen kan orsaka en viss ökning av buller från både tillkommande trafik 
som motordrivna båtar och exempelvis dåligt fastgjorda fall som slår mot aluminiummaster 
under blåsiga dagar. Hur den typen av ljud upplevs är personberoende. Det kan av många 
upplevas som störande, medan andra kan tycka att det är ett naturligt inslag i skärgårds- och 
båtlivet. Anläggandet av byggnader, bryggor och vågbrytare kommer att tillfälligt innebära buller 
som kan störa främst närboende. 

7.7 Risk och säkerhet 

7.7.1 Framtida höjd havsnivå 

Om inga åtgärder vidtas riskerar stora delar av planområdet att översvämmas vid framtida 
havsnivåhöjningar. Hur stora delar som riskerar att översvämmas och hur ofta det kommer att 
hända beror på hur stor havsnivåhöjningen blir. Översvämningar innebär både säkerhetsrisker 
och kostnader.  

Vid översvämningar av hårdgjorda ytor sköljs dessa av och föroreningar följer med ut i havet, 
Detta kan påverka vattenförekomsten Hesslöfjärden negativt. 

För att undvika att olyckor till följd av klimatförändringar behöver åtgärder vidtas, så som att 
höja upp kaj, byggnader och sjöbensinstation. Utan vidtagna åtgärder innebär planens 
genomförande stora risker för säkerheten vid höga havsnivåer. 

7.7.2 Farligt gods och bensinstation 

Transporter med farligt gods till hamnen utgörs idag av bensin och diesel till sjöbensinstationen. 
Genomförandet av planen kan medföra att försäljningen av bensin och diesel ökar något vilket 
skulle innebära ett något ökat behov av transporter av farligt gods.  

Farligt gods transporteras på väg 212 till Fyrudden och enligt den statistik Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har över farligt gods från 20067 transporteras ca 285800 
liter brandfarliga vätskor per år på väg 212. 

Bensinstationen ligger vid kajen i västra delen av planområdet, dit den flyttades 2011. Det finns 
inget skydd mot olyckor eller översvämning kring pumpen8. Om en olycka skulle inträffa som 
medförde att bensin eller diesel läckte ut på marken skulle den sannolikt spridas över 
hamnområdet och ner i dagvattensystemet eller havet.  

MSB anger att man vid nybyggnation av en bensinstation ska planera så att ett avstånd om 25 
m hålls från det utrymme som används som lossningsplats för tankfordon till platser där 
människor vistas så som bostäder och båtplatser9. Bensinstationen inom planområdet är dock 
befintlig varför dessa regler ej behöver följas. Det är dock rimligt att ta hänsyn till dessa regler 
vid planering av verksamheter kring befintlig tankstation. 

Riskerna med tankning av båtar är större än vid tankning av bilar. Därför bedömde MSB 2008 
att det är olämpligt att bedriva sjöbensinstationer som automatstationer9. För att minska riskerna 
för och konsekvenserna vid en olycka har MSB tagit fram riktlinjer för automatiska 

                                                           
7 Flödesstatistik farligt gods, MSB. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Flodesstatistik/ 
8 Telefonssamtal med Dick Larsson, Skeppsfourneringen i Fyrudden hamn 2014-04-14. 
9 Hantering av brandfarliga gaser och  
vätskor på bensinstationer, Räddningsverket. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/24102.pdf 
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sjöbensinstationer10. Vid genomförandet av planen bör de åtgärder som föreslås i dessa 
riktlinjer införas för Fyruddens sjöbensinstation.  

Sammantaget finns risker med dagens situation vad gäller sjöbensinstationen och i framtiden 
vad gäller översvämningsrisken, men riskerna bedöms inte öka till följd av genomförandet av 
planen. Däremot bör åtgärder vidtas för att minska dessa risker och konsekvenserna av att de 
inträffar i samband med att planen genomförs. 

7.8 Påverkan och konsekvenser för miljömål 

7.8.1 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Syftet med den föreslagna detaljplanen är bland annat att säkerställa servicen för fastboende i 
skärgården. Planen bedöms därmed bidra positivt till miljömålet om hav i balans samt levande 
kust och skärgård. Det gäller i synnerhet det regionala miljömålet om att antalet bofasta och 
yrkesverksamma i skärgården inte ska minska.  

Länsstyrelsen har pekat ut Licknevarpsfjärden/Kvädöfjärden och Ytterö/Innerö i Valdemarsviks 
kommun som särskilda hänsynsområden. Eftersom inga av dessa områden ligger i direkt 
anslutning till Fyruddens hamn bedöms inte den föreslagna detaljplanen ha någon påverkan på 
dem. 

För att kunna bo och verka i skärgården är det viktigt att det är möjligt att transportera djur och 
gods till och från öarna. Idag nyttjas östra delen av planområdet för lastning av djur. Antalet 
transporter per år är få. Jordbruksverket har tagit fram bestämmelser med krav på transporter 
av olika djurslag11. Idag krävs inga speciella anläggningar på platser lastning av djur då antalet 
transporter är få, däremot ska lastningsramper nyttjas och luta så lite som möjligt. Området 
förändras inte med genomförandet av planen, varför möjligheten att transportera djur från och 
till fyrudden hamn inte bedöms påverkas med genomförandet av planen. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för möjligheten att uppnå miljömålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård vara små och positiva. 

7.8.2 Giftfri miljö 

Beroende på hur arbetet utförs kan det finnas risk för att eventuella föroreningar i sedimenten 
sprids i samband med att bryggor och vågbrytare anläggs. Om arbetet utförs på ett sådant sätt 
att föroreningar riskerar att spridas, exempelvis genom urschaktning, krävs provtagning av 
bottensedimentet och, beroende på resultatet, särskilda skyddsåtgärder som minskar risken för 
spridning. 

En ökning av antalet båtar och därmed en ökad hantering av drivmedel medför ökad risk för 
tillfälliga utsläpp av dessa. 

I övrigt bedöms inte den förslagna detaljplanen ha någon påverkan på miljömålet om en giftfri 
miljö. 

7.8.3 Ett rikt växt- och djurliv 

Området som berörs av detaljplanen antas inte hysa höga naturvärden. Den föreslagna 
detaljplanen bedöms därför inte ha någon påverkan på miljömålet om ett rikt växt- och djurliv. 

                                                           
10 Automatiska sjöbensinstationer, MSB. https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/ brandfarlig_explosiv/PM-
automatiska%20sj%c3%b6bensinstationer.pdf?epslanguage=sv 
11 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur; SJVFS 2010:2  
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7.9 Hushållning med naturresurser 

7.9.1 Hushållning med mark och vatten 

Den föreslagna detaljplanen bedöms vara i enlighet med kraven i 3 kap 1 § miljöbalken om att 
mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är bäst 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt behov. Området utnyttjas redan idag som 
hamn och är den plats med fast vägförbindelse från vilken man når längst ut i Gryts skärgård. 
Utbyggnaden faller också väl inom ramen för 4 kap 2 § miljöbalken om att turismens och 
friluftslivets intressen särskilt ska beaktas i bland annat Gryts skärgård. 

7.9.2 Hushållning med material och råvaror 

Den del av detaljplanen som rör vattenområdet bedöms inte påverka några andra naturresurser 
än de sprängstensmassor som åtgår vid utfyllnad av vågbrytaren.  

Detaljplanen medger en mindre ökning av byggarean på land, varför en mindre mängd av olika 
byggmaterial förutsätts komma att användas.   

8 Skadeförebyggande åtgärder 

De skadeförebyggande åtgärder som föreslås omfattar åtgärder för att öka säkerheten samt att 
öka vattenomsättningen och minska risken för att eventuella föroreningar sprids i havet.  

8.1.1 Åtgärder inför klimatförändringar 

Vid nybyggnation bör åtgärder vidtas för att säkerställa att en framtida höjd havsnivå om 2,5 
meter inte medför risker för människa eller miljö. Det gäller: 
• Nya byggnader 
• Pir 
• Bryggor 
• Sjöbensinstation  
• Dagvattensystem 
• Parkeringsplatser 
• Övriga tekniska anläggningar 

8.1.2 Åtgärder för sjöbensinstation 

För att minska risken för olyckor i samband med tankning bör de åtgärder som föreslås av MSB 
för automatiska sjöbensinstationer genomföras: 
• Automaten ska inte vara användbar under följande tider: 15/6-15/8 samt helger under 

intervallen 1/6- 14/6 samt 16/8-31/8 samt mellan 22:00 och 06:00 (alltså nattetid).  
• Mätarskåp ska ha mängdbegränsning på max 100 liter för bensin  
• Mätarskåpens pistolventiler ska sakna upphakningsfunktion  
• Bensinstationens föreståndare eller en ställföreträdare ska tillgodose samtliga riktlinjer som 

anges i MSB:s handbok för bensinstationer12.  Denne ska dessutom kunna vara på plats 
med alla nödvändiga nycklar inom en timme från påringning från räddningstjänst. 
(Allmänheten ska ringa 112 alternativt anslaget telefonnummer för felanmälan om det inte 
är ett nödläge.)  

• Handbrandsläckare, stålwire med snabbkoppling, båtshake och livbojar ska alltid finnas på 
plats. Förkommen säkerhetsutrustning måste omedelbart ersättas för att automattankning 

                                                           
12 Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, Räddningsverket. 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/24102.pdf 
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ska anses ske betryggande.  Absorptionsmedel och absorptionsläns rekommenderas 
dessutom ur miljöskyddssynpunkt. Materielen ska skyltas med information om 
handhavande vid olyckor inom anläggningen.  (Information bör utformas av branschen i 
samarbete med SPI och MSB)   

• Tydligt uppsatta säkerhetsanvisningar ska även i övrigt finnas anslagna på anläggningen 
och bör utformas av branschen i samarbete med SPI och MSB. Det kan röra sig om att 
tankning av lösa behållare inte får ske i båtar, att motorrumsfläktar om de finns ska vara i 
drift, att båten ska utrymmas o.s.v.  

• Nödstopp enligt handboken ska finnas som bryter samtliga mätarskåp. Tankstationen bör 
förses med kant för att samla upp bensin eller diesel vid en eventuell olycka. 
Bränslepumpar ska vara försedda med överfyllnadsskydd. 

8.1.3 Åtgärder för omhändertagande av miljöfarligt avfall från båtar 

För att uppfylla det regionala miljömålet om avfallshantering i hamnar bör avfallshanteringen i 
Fyrudden utökas så att avfall från båtar inklusive olja kan lämnas, förvaras och transporteras 
vidare på ett miljösäkert sätt. Även sopsorteringen bör utökas för att inkludera fler fraktioner. 

8.1.4 Åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten 

Vid genomförandet av planen krävs att ett system för omhändertagande och rening av 
dagvatten anläggs. För att möjliggöra detta kan det bli nödvändigt att nyttja ytor utanför 
planområdet. Systemet ska vara anpassat för höga flöden som kan uppstå vid stora mängder 
nederbörd. Systemet behöver också fungera vid en havsnivåhöjning på 2,5 m. 

8.1.5 Åtgärder för ökad vattenomsättning 

För att motverka att vattenomsättningen i hamnbassängen minskar med algtillväxt som följd bör 
flytbryggor användas. Det är även önskvärt att en öppning finns vid vågbrytarens landanslutning 
så att vatten kan strömma igenom. 

8.1.6 Åtgärder mot omsättning av föroreningar i sediment 

Beroende på hur vågbrytare och bryggor anläggs kan provtagning av bottensedimenten krävas. 
Det gäller framför allt om någon form av urschaktning av bottensediment sker vid 
grundläggningen av vågbrytarna. Beroende på resultatet av provtagningarna kan förebyggande 
åtgärder behöva vidtas i syfte att minska risken för att föroreningar sprids.  

Dumpning av massor i havet kräver tillstånd, vilket inte ges om semimenten innehåller för höga 
nivåer av föroreningar. 
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9 Sammanfattande bedömning 

I Tabell 3 sammanfattas bedömda konsekvenser för nollalternativet och vid genomförandet av 
planen. Färgerna anger om konsekvenserna bedöms som stora, måttliga eller små negativa, 
obetydliga, eller positiva. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna av genomförandet av planen vara små negativa till små 
positiva förutsatt att skyddsåtgärder mot framtida höjning av havsnivån samt skyddsåtgärder för 
tankstationen införs. Konsekvenserna för nollalternativet bedöms vara små till måttligt negativa. 

 

Stora Måttliga Små Obetydliga  Positiva  
konsekvenser konsekvenser konsekvenser konsekvenser konsekvenser 

 
Tabell 3. Sammanfattning av konsekvenser vid genomförandet av detaljplan för Fyrudden hamn samt vid 
nollaternativet. 

Aspekt 
Konsekvenser av föreslagen 
detaljplan 

Konsekvenser av 
nollalternativ 

Naturmiljö 

De värden som riksintresset 
för naturmiljö syftar till att 
skydda bedöms inte påverkas. 

Föroreningar når havet då 
dagvattensystem saknas 

Dagvattensystem minskar 
tillförseln av förorenande 
ämnen till havet 

Skydd kring sjöbensinstation 
saknas vilket medför risk för 
utsläpp vid olyckor 

Ett ökat antal båtar ökar risken 
för tillfälliga utsläpp av 
exempelvis drivmedel. 

  

Minskad vattenomsättning kan 
leda till algtillväxt sommartid 
och viss påverkan på 
bottenvegetationen. 

  

Möjligheten för Hesselöfjärden 
att uppnå MKN god status 
bedöms inte påverkas. 

  

Kulturmiljö 
Kända fornminnen saknas i 
det berörda området. 

Kända fornminnen saknas i 
det berörda området. 

Landskaps-
bilden 

Hamnområdet förtätas och blir 
synbart på större avstånd. 

Bebyggelsen är idag inte 
enhetlig. Planen visar på vikten av att 

ha mer enhetlig bebyggelse. 
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Aspekt 
Konsekvenser av föreslagen 
detaljplan 

Konsekvenser av 
nollalternativ 

Rekreation 
och friluftsliv 

Möjligheterna till rekreation 
och friluftsliv i Gryts skärgård 
förbättras. 

Möjligheterna till att utveckla 
servicen i skärgården 
begränsas. 

Riksintresset för friluftslivet 
enligt 3 samt 4 kap bedöms 
påverkas positivt då 
tillgängligheten till skärgården 
ökar. Inga av de värden som 
riksintressena syftar till att 
skydda bedöms påverkas 
negativt. 

  

Buller 
Ett ökat antal besökare kan 
leda till något ökat buller från 
båtar och bilar. 

Det finns ingen 
bullerproblematik kring 
hamnen. Närboende kan höra 
trafiken i hamnen, främst 
under sommaren. 

Risk och 
säkerhet 

Något ökad risk för olyckor i 
samband med ökad 
användning av 
sjöbensinstation. 

Risk för olyckor vid höjd 
havsnivå. 

Minskad risk för och 
konsekvenser vid olyckor i 
samband med tankning om 
skyddsåtgärder vidtas. 

Saknade skyddsåtgärder för  
sjöbensinstation medför risk 
för stora konsekvenser vid 
eventuell olycka. 

Ökad brist på 
parkeringsplatser kan leda till 
fler trafikrelaterade olyckor. 

Brist på parkeringsplatser 
under juli-augusti kan leda till 
trafikolyckor. 

Miljömålet 
Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård 

Positiva konsekvenser i fråga 
om möjligheten att 
upprätthålla servicen för 
fastboende i skärgården. 

Hamnen har idag för låg 
kapacitet vilket kan medföra 
problem för boende och 
verksamma i skärgården. 

Miljömålet        
Giftfri miljö 

Spridning av föroreningar från 
planområdet minskar med 
rening av dagvatten.  

Små konsekvenser till följd av 
att dagvatten ej renas. 

Om sedimenten i hamnen 
påverkas måste eventuella 
föroreningar i sedimenten 
kartläggas och åtgärder vidtas 
för att inte sprida 
föroreningarna. Vid korrekt 
utförda åtgärder bedöms 
risken för spridning av 
föroreningar vara liten.  

  

Övriga 
miljömål 

Små konsekvenser. Små konsekvenser. 
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Aspekt 
Konsekvenser av föreslagen 
detaljplan 

Konsekvenser av 
nollalternativ 

Miljökvalitets-
normer 

Obetydliga-positiva 
konsekvenser för möjligheten 
för Hesselöfjärden att uppnå 
MKN god status. 

Orenat dagvatten medför små 
konsekvenser för möjligheten 
för Hesselöfjärden att uppnå 
MKN god status. 

Hushållning 
med mark 
och vatten 

Obetydliga konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. 

Hushållning 
med material 
och råvaror 

Små konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. 

 

10 Fortsatt arbete 

För anläggande av en hamn krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalken. I samband 
med tillståndsansökan måste anläggningens utformning specificeras och eventuell påverkan på 
förorenade sediment utredas vidare. Inför tillståndsansökan måste även vattenområdet 
inventeras med avseende på naturvärden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




