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Figur 1. Varvsområdena i Östersviken sett ifrån öster, med ett planändringsområde på vardera sidan viken. 
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FÖRORD
Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en 
planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar 
själva markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny plan.

Detaljplaneprocessen (Ändring av en detaljplan)
Processen som tillämpas vid en ändring av en detaljplan är samma process som gäl-
ler vid framtagande av en ny detaljplan. Nedan ges en generell förklaring. 

Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra en 
ändring av en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till ändring av en detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett 
väsentligt intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare 
att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess. 

Figur 2. Planprocessen för standardförfarande.



ANTAGANDEHANDLING, 2022-01-04 PLANBESKRIVNING, ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV ÖSTERVIKEN

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 3

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta i skala 1:1000 (A1) med bestämmelser
• Planbeskrivning avseende Ändring av detaljplan, inklusive ursprunglig

planbeskrivning (denna handling)
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen)

Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som är 
juridisk bindande.

Därtill finns följande utredning: 
• PM Riskutredning

1 INLEDNING
Ändringens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv AB med en begäran om 
planbesked för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen. Företaget vill kunna fortsätta 
att erbjuda sina kunder tillfällig övernattning på sin fastighet i den södra delen av 
Fiskehamnen. Hittills har uthyrningen möjliggjorts av ett tidsbegränsat bygglov som 
nu inte kan förlängas ytterligare. Fortsatt uthyrning kräver att Detaljplan för Österviken 
omfattande fastigheterna Femöre 1:2, 1:3 mfl samt del av Femöre 1:4 (Dnr C5/2007) 
ändras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade planbesked 2019-12-06.

Senare har även Saltö Marin AB på fastigheten Femöre 1:9 kommit med i planpro-
cessen, vilka dock i dagsläget inte ser att de har behov av en möjlighet att erbjuda 
tillfällig övernattning.   

Föreslagen ändring av Detaljplanen för ÖSTERVIKEN omfattande fastigheterna 
Femöre 1:2, 1:3 m fl samt del av Femöre 1:4 innebär att befintlig användning 
Varvsverksamhet (V) kompletteras med Tillfällig övernattning (O1) inom två mindre 
delar inom planområdet. De två planändringsområdena kompletteras även med 
bestämmelsen b1 i syfte att säkerställa ett lämpligt utförande av ventilationen för den 
tillfälliga övernattningen. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 
Den aktuella detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt  
lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i ändringen  
är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra 
lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot 
bevakning av riksintressen.
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2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger i Östersviken, cirka 1,4 kilometer söder om 
Oxelösunds centrum (fågelvägen), 3 km landvägen. Ändringen av detaljplanen gäller 
ett cirka 2,8 hektar (28 000 kvadratmeter) stort område.

Figur 3. Planområdet utpekat på översiktskarta med röd markering, till vänster. Ungefärligt område som 
berörs av ändringen inom röda rektanglar, till höger. Områdena utgör det norra och södra ändringsområdet.

Figur 4. Gällande fastigheter med ungefärligt område som ändringen avser inom röda streckade linjer.

Teckenförklaring
Fastighetsinformation

Traktbeteckning

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

Medelfel 10 mm - 50 mm

Medelfel 51 mm - 200 mm

Medelfel 201 mm - 500 mm

Medelfel > 500 mm

Övriga

Oxelösunds kommun

Kustbostäder AB

Oxelö Energi AB

Oxelösunds hamna AB

SSAB OXELÖSUND AB

Saknar lagfaren ägare

Utskriven: 7 maj 2020

0 4020 Meter

Ungefärlig skala: 1:1 000

¥ 1:9>1

1:9>2

1:3

1:4

Markägoförhållanden
Ändringen av detaljplanen omfattar del av fastigheterna Femöre 1:3 och Femöre 1:9.  
Femöre 1:3 och Femöre 1:9 är i privat ägo. Angränsande till norra planändringsområdet 
finns Femöre 1:4 som ägs av Oxelösunds kommun.
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Detaljplan för ÖSTERVIKEN
omfattande fastigheterna FEMÖRE 1:2, 1:3 m fl 
samt del av FEMÖRE 1:4
i Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län

Oxelösund den 12 maj 2008, redaktionell ändring 2008-08-11
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Bengt Freij
Arkitekt

SKALA 1:1000 (A1)

Ägoslagsgräns
Dike

Barr eller lövträd

Grundkartans beteckningar

FEMÖRE 1:4

Staket, mur
Häck
Barrskog, Lövskog

Rutnät

Fastighetsbeteckning
Fastighetsgräns

Gräns för naturreservat

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna

Antagen

Laga kraft

Plannummer

Dnr C5/2007

Planens beteckning

2008-09-17

2008-10-15

15

Gångbanekant
Nivåkurvor

Körbanekant
Körbana kantsten

15

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsredogörelse

Illustrationer
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Oxelösunds kommun.

Höjdsystem RH 00
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Koordinatsystem i plan 2,5 gon W  RT38.
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Utfart, stängsel

Utformning

Utseende

Byggnadsteknik

Genomförandetid

Verksamheten får inte vara störande för omgivningenm

1b

+1,7 Lägsta golvhöjd i meter över nollplanet för översvämningskänslig byggnadsdel
Endast källarlösa hus

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE

0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft1
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plantering
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Öppet vattenområde
Hamnområde
Småbåtshamn
Vattenområde som får överbyggas med brygga

E
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Tekniska anläggningar
Varvsverksamhet
Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden

HUVUDGATA
LOKALGATA
NATUR
GC-VÄG

Trafik mellan områden
Lokaltrafik
naturområde
Gång- och cykelväg

vid ny eller ändrad plats

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE

UTNYTTJANDEGRAD

Allmänna platser

Kvartersmark

Vattenområden

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Mark och vegetation
slip
parkering
plantering

Varvsslip
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Plantering
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Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea1e 00

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Endast angiven användning är tillåten.
Där beteckningar saknas gäller bestämmelser för hela planområdet.
Följande gäller inom  områden med nedanstående beteckningar.

ANTAGANDEHANDLING
NORMALT PLANFÖRFARANDE

Figur 5. Gällande detaljplan nu aktuell för planändring, 0481-P08/8, (även kallad C 5/2007 & dp1825) 
antogen 2008. 

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Förslaget överensstämmer med översiktsplan för Oxelösunds kommun ”Oxelösund 2030”  
som vann laga kraft 2018-07-13 där området pekas ut för möjlig utveckling av industri-
verksamheter samt verksamheter kopplat till fiske-, turism- och båtnäringen. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
Gällande detaljplan
Detaljplanen som planändringen avser vann laga kraft 2008-10-15. Planen anger 
för aktuellt område V Varvsverksamhet. Planbeskrivningen för denna ska läsas 
tillsammans med föreslagen ändring och bifogas därför. 
 
Angränsande detaljplan
Angränsande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande 
del av fastigheten Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1 
Varvsverksamhet, handel, småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar 
samt VH1JK1 Varvsverksamhet, handel, småindustri, tillfälliga övernattningar. 
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Strandskydd 
Strandskyddet återinträder ej vid ändring av detaljplan och berörs därför inte. 

Undersökning om risk för betydande miljöpåverkan
En Undersökning om risk för betydande miljöpåverkan har upprättats för planförslaget 
och och har samråtts med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Miljö- och samhällsbyg-
gnadsförvaltningens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra risk för betydande miljöpåverkan; en bedömning som utifrån de förutsättningar 
som presenterats delas av Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms 
därför inte behöva upprättas.  

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och stora  
delar av Femöre omfattas av riksintresse för friluftslivet. Hamnområdet med hamnbassäng  
i Östersviken är av riksintresse för yrkesfisket. Planändringen är också belägen nära 
riksintresset Oxelösunds Hamn och faleden in till denna. Planändringen bedöms inte 
påverka riksintressena. Området aktuellt för planändring är också beläget i närheten 
av Femöre naturreservat, men bedöms inte kunna ha någon påverkan på detta. 

Figur 6. Utsnitt ur Länsstyrelsens kartmaterial över riksintressen. Endast relevanta riksintressen redovisas.
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Figur 7. Övernattningsutrymmena är idag inrymda innanför de fem bortersta fönstrena på övervåningen. 
Detta område går under benämningen det södra ändringsområdet.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Tillfällig övernattning
Tillfällig övernattning, knuten till varvsverksamheten, sker idag på fastigheten Femöre 1:3  
i södra delen av området genom ett tidsbestämt bygglov. På en del av övervåningen i 
byggnaden närmast Ljungholmsvägen har tre sovrum, ett uppehållsrum med pentry 
och en toalett ordnats för övernattande kunder. Ingång sker från gården i Figur 7 
nedan. Byggnaden rymmer även en liten båttillbehörs butik med lager. En karta över 
Oxelösund har satts upp på en av båthallarna som guide för långväga besökare.

Figur 8. Norra delen av planområdet rymmer även den varvsverksamhet, med det norra ändringsområdet 
beläget centralt på den högra bilden.

I norra delen av området, på fastigheten Femöre 1:9 finns ytterligare en varvsverksamhet.  
Denna saknar idag inrättningar för tillfällig övernattning. Verksamheten är belägen 
invid en lång södervänd kaj som sträcker sig ut till Östersvikens mynning. 
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Figur 10. Utdrag ur Länsstyrelsens kartaunderlag över potentiella markföroreningar.

Kulturmiljö
En av kommunens äldsta byggnader, gården Östra Femöre, från 1700-talet är belägen 
på motsatt sida Ljungholmsvägen, endast 15 meter väster om närmsta byggnad som  
omfattas av planändring. Kommunens bedömning är att gårdens kulturmiljö inte 
påverkas negativt av planändringen. Gården har i detaljplanen användningen Q, vilket 
innebär att endast användning som är anpassade till bebyggelsens kulturvärden medges.  

Markförorening
Det finns konstaterade markföroreningar inom den del av detaljplanen som är aktuell 
för planändring, se karta nedan. Föroreningen är knuten till varvsverksamhet som 
under lång tid bedrivits på platsen. Vid provtagning på fastigheten Femöre 1:3 
påvisades föroreningar av koppar, zink, bly, PAH och tennorganiska föroreningar. År 
2009 skedde sanering ner till nivån MKM (mindre känslig markanvändning) på delar 
av fastigheten. På fastigheten Femöre 1:9 har en inventering påvisat en måttlig risk 
för potentiell markförorening. 

Figur 9. Gården Östra Femöre ligger i direkt anslutning till det södra planändringsområdet.
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Länsstyrelsen konstaterar utifrån detta att det finns en risk att övernattande exponeras 
för emissioner ifrån dessa markföroreningar.  

Då denna detaljplan hanterar förutsättningarna att kunna medge tillfällig övernattning 
inom områden där fortsatt varvsverksamhet förutses  bedrivas, är det på förhand givet 
att samma krav som normalt ställs på verksamheter med tillfällig övernattning, så 
som hotellverksamheter, inte kommer att kunna efterlevas. Förutsättningar att kunna 
sanera marken ner till nivån KM, Känslig Markanvändning saknas, samtidigt som risken 
för den enskilde boenden i den småskaliga verksamhet som avses bedrivas bedöms 
som liten. I dialog med Länsstyrelsen har vi landat i att avgränsas verksamheten till ett  
så litet område som möjligt-, befintlig verksamhet inte utökas- och verksamheten styrs  
till att endast få ordnas ovanför markplanet så får exponeringsrisken anses minimerad. 

Risk för olycka med farligt gods 
Med anledning av ett ökande antal transporter med farligt gods kring Östersviken har 
kommunen låtit konsultfirman Ramböll göra en kvalitativ riskbedömning av risken för 
en olycka med farligt gods kallad PM Riskutredning.  

Farligt gods transporter sker idag längs Femörevägen på nordsidan av det norra 
ändringsområdet. Inom något år förväntas även Ljungholmsvägen få farligt gods-
transporter då båtmacken i Badhusviken är planerad att omlokaliseras till södra sidan 
av Östersviken. Därtill trafikeras farleden idag av mindre mängder farligt gods till- och 
från Oxelösunds Hamn, men som med anledning av SSAB:s omställning kommer att 
öka väsentligt åtminstone på kortare sikt. Mindre mängder gasol förvaras också inne 
på varvsområdet i särskilt skåp och bränsle finns i båtarna.

En kvalitativ riskbedömning fokuserar på att värdera, snarare än att kvantifiera, risken 
för en olycka något som Sörmlandskustens räddningstjänst bedömt som lämpligt. 
Den enskilda miljöfarliga verksamheten riskbedöms kvantitativt vid prövning- och 
omprövning av deras miljötillstånd. 

Risken för en olycka med farligt gods bedöms som störst med gasolen och bränslet 
som förvaras inne på varvsområdet. Risken är förhöjd, men med riskreducerande 
åtgärder bedöms en acceptabel risk för övernattande gäster och kringboende kunna  
nås. Flytt av gasol och bränslelagring minimum 100 meter ifrån övernattningsrummen 
och säkerställande av att båtarna töms på bränsle inför långtidsförvaring reducerar  
risken för en olycka med brandfarliga ämnen. Icke brännbar fasad och takkonstruktion, 
direkkoppplat brandlarm och friskluftsintag för ventilationen riktat bort ifrån väg med  
farligt gods-transporter samt förvaring av gasol och andra bränslen reducerar 
konsekvenserna av en olycka. Se PM Riskutredning ss. 12 för detaljer avseende 
riskreducerande åtgärder.   
 
De farligt gods transporter som kommer att beröra området är så få till antalet att de 
bedöms innebära en acceptabel individrisk. Transporterna på farleden är belägna 
mer än 500 meter ifrån området för tillfällig övernattning och risken för en olycka 
som påverkar den tillfälliga övernattningen bedöms utifrån detta som mycket låg. Vid 
större förändringar i verksamheten på och i anslutning till området kan uppdatering av 
riskanalyser behöva utföras och därtill en översyn av detaljplanen. Övriga villkor för 
verksamheterna hanteras lämpligen i tillstånd/anmälan för aktuell verksamhet. 

Bygglov för- eller i anslutning till tillfällig övernattning ska samrådas med räddningstänsten. 
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5 PLANÄNDRING
Ändringen består av att en del av ett användningsområde med användningen 
V Varvsverksamhet kompletteras med användningsbestämmelsen O1 Tillfällig 
övernattning. Den tillfälliga övernattningen är preciserad till att endast gälla inomhus, 
på våning 2 och endast som ett komplement till huvudanvändningen V 
Varvsverksamhet. Gränserna för planändringen redovisas i figur 11 nedan.

Den tillfälliga övernattningens lokalisering nära farligt gods-transporter ocht inom 
V Varvsverksamhet kräver riskredu-cerande åtgärder, se s. 9. Därför har även en 
egenskapsbestämmelse om utförandet av ventilationen, b1 , lagts till för att minska 
risken att giftig rök förs in i byggnaderna via friskluftsintagen för ventilationen.  

Figur 11. Utsnitt ur plankartan där de två planändringsområdena syns som röda användningsgränser.
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Konsekvenser av planändringen
Prövning vid ändring av en detaljplan omfattar det som ändringen avser. Vid ändring 
av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning.

Planändringen innebär att verksamheter inom de aktuella områdena får hyra ut 
övernattningsrum anpassade till verksamheten då detta bland- annat efterfrågas av 
verksamheternas långväga kunder, exempelvis i samband med reparationer och 
upptagning/sjösättning av båtar. Ett tidsbegränsat bygglov har tidigare möjliggjort 
detta. Med kompletteringen med användningen O1  permanentas möjligheten för  
tillfällig övernattning. O1 och b1 med tillhörande nya användnings- och egenskaps-
gränser har givits en röd färg på plankartan för att tydligt kunna utläsas som ändringar 
av plankartan. 

Planändringarna innebär inte någon skillnad vad avser utformningen av allmänna 
platser, kvartersmarkens anordnande, utnyttjandegraden, begränsningar av markens 
bebyggande eller bebyggelsens placering. 

I och med ändringen anpassas delen av detaljplanen till området öster om planområdet  
och skapar på så sätt ett enhetligt område inom vilket tillfällig övernattning tillåts. Angräns- 
ande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande del av fastigheten 
Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1 - Varvsverksamhet, handel, 
småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar samt VH1JK1  - Varvsverksamhet,  
handel, småindustri, tillfälliga övernattningar. 

Dialog bör i ett tidigt skede ske med Räddningstjänsten i bygglovsprocesserna i- och i  
anslutning till tillfällig övernattning inom område med användningen V - varvsverksamhet. 
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Arbetet med ändring av detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler om 
standardförfarande. Inkomna synpunkter under samråd och granskning sammanställs 
i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet skickas ut till de som har inkommit 
med synpunkter under planprocessen. Tillfälle att ta del av- och lämna synpunkter på 
planförslaget ska finnas i samråds- och granskningsskedet. 

Tidplan
Samråd         juni-aug 2020
Granskning   nov-dec 2021
Antagande    kvartal1 2022

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen.

Efter den tidpunkt då genomförandetiden löpt ut har fastighetsägare inte längre någon 
garanterad byggrätt då kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Planändringen innebär inga fastighetsrättsliga frågor.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplaneändringen
Ändring av detaljplanen bekostas av exploatör genom planavtal.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planhandläggare

Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-24 § 8 

Laga kraft 2022-02-23
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