Fakta Aspöja 1:18

Schematisk plankarta som visar användningar som kommenteras i pratbubblor och i tabell intill. Principiell plankartan finns också i bilaga 2.
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Bebyggelsens omfattning – (ex)

Byggnadshöjd –

Placering – (generell)

Utformning – (fx)

Markens anordnande och vegetation
– (nx)

Varsamhet – (k x)

Byggnadshöjden avses medge i allmänhet 1–2 våningar. I tre fall – på
platserna för de forna kustartilleripjäserna – kan en högre höjd motsvarande 6 våningar tillåtas. Dessa byggnader avses bli landmärken och signalera
destinationen Bergön i omgivningen – målpunkten för att tillgängliggöra
denna del av Sankt Anna skärgård.
För att skapa en gleshet inom bebyggelseområdena och även möjliggöra
utblickar får inte byggnader placeras närmare än 2 meter från varandra
inom användningsområde O2B.

Likt syftet med ovan reglering av placering får maximalt fyra byggnader
sammanbyggas med varandra i vissa områden, i andra får endast friliggande byggnader får uppföras. Utformning i övrigt avses regleras med ett
gestaltnings- och kvalitetsprogram som knyts till fastighetsägare/exploatörer genom avtal.
För att undvika traditionellt trädgårdsliknande tomter runt husen föreslås
en bestämmelse som anger att naturmark ska bevaras inom O2B. För att
motverka privatisering får stängsel, staket eller liknande inte anordnas.
Karaktären på kvartersmarken kring byggnader avses också säkerställas
genom ett gestaltnings- och kvalitetsprogram.

Inom område för besökscentrum finns flertalet militära lämningar. Dessa
skyddas genom en varsamhetsbestämmelse som reglerar att befintliga byggnadsfundament, bunkrar samt underjordiska anläggningar inte får tas bort.
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Strandskydd – (ax)

Ändrad lovplikt – (ax)
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• Uthyrningsbostäder och bostäder
• Max 120 kvm boyta per byggnad i
--1 våning
• Totalt 7 byggnader inom området

• Småbåtshamn med tillhörande
kaj, bryggor, vågbrytare, förråd
och service
• Max 500 kvm brygga inom hela
området
• Allmänt tillgängligt

Vattenområde

• Natur
• Naturligt friväxande områden
• Byggnader och konstruktioner för
allmänt ändamål ex. vindskydd

at

• Föreslagen gräns för nytt
naturreservat, NO om linjen

Kvartersmark

Planområdet avgränsas genom de yttre
större öarna och ett vattenområde på ungefär 50 meter från strandlinjen. Detta är för att
säkerställa öppet vatten och bevarandet av
naturmiljöerna på de närliggande öarna.

NATUR1

• Uthyrningsbostäder och bostäder
• Max 70 kvm boyta per byggnad
• Max 210, 500 och 900 kvm totalt
boyta inom områdena

NATUR1
W

E1

NATUR1

• Friluftsliv
• Max 50 kvm boyta per byggnad
• Max 150 kvm total boyta inom
området

TORG1

O2
B

O2 B

W

• Uthyrningsbostäder och bostäder
• Max 90 kvm boyta per byggnad
• Max 550 kvm boyta totalt inom
området

O2 B

W1

O2 B

TORG2

• Uthyrningsbostäder och bostäder
• Max 250 kvm boyta

O2
B
N1
O2 B

N1

• Uthyrningsbostäder och bostäder
• Max 90 kvm boyta per byggnad
• Max 900 kvm total boyta inom
området

O2 B

• Tekniska anläggningar såsom
reningsverk och transformatorstation

GÅNG1
O2 B
O2 B

NATUR1

• Uthyrningsbostäder och bostäder
• Max 100 kvm boyta per byggnad
• Max 700 resp. 900 kvm total boyta
inom resp. område

• Gång- och cykelväg
• För allmänhetens tillgänglighet

TORG1

O2 B

W1

O2 B

C

• Torg
• Öppen, allmänt tillgänglig plats

C
B
O2

B
O2

NATUR1

• Besöksverksamhet
• Max 2000 kvm lokalyta
• Befintliga byggnadsfundament, bunkrar samt
--underjordiska anläggningar får
--inte tas bort
• Gradäng/trappa får anläggas
närmast vattnet

E1

GÅNG1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap – (generell)

Föreslagen bebyggelse: ca 6 400 kvm
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Bebyggelsens omfattning föreslås regleras med största tillåtna bruttoarea
per byggnad samt största totala tillåtna bruttoarea inom varje kvartersområde. Detta möjliggör en större frihet i utformning av bebyggelsen och
säkerställer en väl avvägd exploatering.

Planområdets storlek: 31 ha

NATUR1
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Fastighetens storlek: 50 ha varav land 14 ha

Då hela Bergön är i privat ägo samt är lokaliserad så att kommunal skötsel
av områdena inte anses vara rimligt föreslås hela naturmarken få enskilt
huvudmannaskap.

TORG1

• Centrumverksamheter, bostäder och
uthyrningsbostäder
• Max 200 resp. 250 kvm total boyta
inom resp. område

Strandskyddet upphävs inom majoriteten av den avgränsade kvartersmarken på ön förutom i område betecknat med N1 i södra delen av planområdet där strandskyddet endast upphävs för byggnader och anläggningar
relaterade till campingverksamhet. Upphävandet innebär att dispens för
strandskyddet inte behöver sökas varje gång byggnation sker. I områden
där strandskyddet inte upphävs behöver dispens sökas för uppförande av
byggnader och anläggningar.
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NATUR1

• Besöksverksamhet, vandrarhem/
hotell och uthyrningsbostäder
• Tre områden:
a) Huvudbyggnad om max
200 kvm boyta totalt
b) Max 400 kvm boyta totalt
c) Max 320 kvm boyta totalt, max
80 kvm boyta per byggnad

R O1O2

GÅNG1
NATUR1
O2

För att Bergön även i framtiden ska ha en bebyggelse som underordnar sig
naturen föreslås utökad lovplikt för åtgärder som normalt är bygglovsbefriade
åtgärder såsom uppförande av plank, staket och murar samt byggnation av
komplementbyggnader och komplementbostadshus. För att förhindra stora
utfyllnader krävs marklov för ändring av marken med mer än 0,5 meter.

NATUR1

E1

• Uthyrningsbostäder
• Max 25 kvm boyta per byggnad
• Max 50 resp. 150 kvm total
boyta inom resp. område

N1

O2

O2 B
NATUR1

TORG1

• Uthyrningsbostäder och bostäder
• Max 70 kvm boyta per byggnad
• Max 250 resp. 400 kvm total boyta
inom resp. område

• Friluftsliv- och camping (endast
tält)
• Servicebyggnader som servar
friluftslivet
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Gemensamhetsanläggningar ska bildas för skötsel av gemensamma ytor
och drift och skötsel av vägar.
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• Föreslagen gräns för nytt
naturreservat, O om linjen
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NATUR1
W

vågbrytare

småbathavn &

kajakkbrygge

förråds
byggnad

vågbrytare

E1

skyttergrav

De föreslagna byggnaderna är placerade så att de inte ska
inskränka på strandskyddets syften. Allmänheten liksom
djurlivet ska ha tillgång till strandområdet.

O2 B

W

Mellan byggrätt
1 för uthyrningsbostäder, bostäder och strandlinjen regleras marken som allmän platsmark – NATUR
med möjlighet till stigar alternativt med allmän platsmark
– TORG. Avståndet mellan närmaste byggrätt och strandlinjen är minst cirka 20 meter.

En viktig utgångspunkt i regleringen av bebyggelsen är att
marken runt bostäderna i stor utsträckning ska vara och
upplevas gemensam. Det är inte önskvärt att på ett tydligt
sätt avgränsa de enskilda tomterna från varandra. Planbestämmelser föreslås som reglerar att tomtmark ska behålla
naturmarkskaraktär och begränsar möjligheterna att uppföra
staket eller liknande som inverkar negativt både på områdets
karaktär och allmänhetens tillgänglighet.

I den mellersta delen av ön förstärks kajen med stråket upp
till det första torget samt delar av bryggvandringen. Vid torget byggs servicebyggnader ut för boende och besökare samt
uppe på höjden till den gamla SK10-anläggningen förläggs
en mindre restaurang med goda möjligheter till kvällssol. På
torget uppförs också en infopoint som beskriver hur utbyggnaden av Bergön går till, målsättningen med utvecklingen
och om Bergöns historia. Bryggvandringen byggs ut och
längs vandringen läggs en gemensam bastu för kvällsbad.

KAI
INFOPOINT

TORG
INFOPOINT

areal avsettes til
teknikkbygninger,
transformator og
VA-formål
vågbrytare

skyttergrav

transformator

skyttergrav

amﬁ

INFOPOINT

G
LA
TIL

GÅNG1
OB

2
Utdrag ur plankartan som visar avstånd mellan kvartersmark
och strandlinje samt yta för bryggpromenad
för att tillgängliggöra strandkanten.
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FELLESHUS

kajakkbrygge

BIOTOPSKOG

I den södra delen av ön byggs det första fågeltornet, vind1skydd och en ytterligare infopoint. Områdena knyts i senare
etapper samman.

N11

NATUR1

UTKIKKSPUNKT

småbathavn &

Samtidigt som de gemensamma ytorna byggs ut börjar de
första tomterna för boende byggas för att varsamt introducera boende på ön. Även områden för tillfälligt boende så som
vandrarhem börjar byggas.
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Syftet med utvecklingen av Bergön är att tillgängliggöra ön
för fler och skapa en levande skärgård. Därför
2 är reglering
och placering av bebyggelsen viktig för att säkerställa att ön
får karaktären av hus placerade i natur.

badstue

Etappindelning
Bergön planeras att byggas ut i etapper. I den första utbyggnadsetappen ligger fokus på de gemensamma ytor som först
möter boende och besökare till ön.

Mellan byggrätterna finns släpp så att bebyggelsen uppfattas genomsiktlig och skapar visuell kontakt
mot vattnet. I
1
släppen
kan
stigar
anordnas
för
att
främja
rörelser
mellan
2
bebyggelsen och strandområdet.

ette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten
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Avsprängd yta

B

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

N

Naturreservat
Det finns flertalet skyddade områden i Sankt Anna skärgård
så som naturreservat och fågelskyddsområden. Bergön ingår
för närvarande inte i något av dessa skyddade miljöer. Söder
om ön planeras för att nytt naturreservat, se blå markering
på karta. Området som innefattas av ett nytt naturreservat
möjliggörs då nuvarande mark- och vattenägare ställer sig
positiva till att deras områden införlivas i naturreservatet.
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Skala 1:20 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.

Även på Bergön finns det höga naturvärden på en begränsad yta på land. De största värdena finns på södra udden
och småöarna öster om huvudön samt tills havs, se röd
markering på karta. Detta område föreslås införlivas i det
större föreslagna reservatsområdet. De ytor som inte ingår i
naturreservatet ingår i område för NATUR och kommer inte
att bebyggas.
Bergöns placering ger en naturlig förutsättning för att skapa
en öppning till hela naturreservatet. Från den södra udden
är det möjligt att se ut över det tänkta naturreservatet och
det finns möjlighet att anlägga en infopoint här som både
beskriver Bergön och naturreservatet, som går att utforska på
egen hand med båt eller kajak.

Besøkssenter

Fellesfunksjoner; badstue, fugletårn o.l.

Mulig bevegelsesmønster

Karta över föreslaget naturreservat (blått) och del av Bergön som föreslås upptas i naturreservatet (rött).

Bergön förvärvades av Naturvårdsverket i ett markbyte som
involverade skapandet att detta nya naturreservat. På öarna
söder om Bergön finns flera höga naturvärden och intressanta fågelarter som berguv och havsörn, ett Natura 2000-område och ett habitat för uttrar.

Entrépunkt till Åsnerns nationalpark, Kronoberg.
Foto: Tobias Noborn

Inzoomad karta över föreslaget naturreservat (blått) och del av Bergön som föreslås upptas i naturreservatet (rött).
Del som föreslås upptas i naturreservat är 22 ha stort (hela fastigheten är 50 ha).
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2. Förutsättningar

Lokala förutsättningar
Områdets tidsdjup
Efter den senaste istiden var delar av Östergötland en havsvik, ur vilken landet höjde sig när trycket från isen lättade.
Genom landhöjningen bildades fastland, öar, grund, kobbar
och skär.
I skärgården har det bott människor i flera tusen år. Inom
Sankt Anna skärgård finns gravar från bronsålder. De flesta
lämningar härstammar från medeltid fram till 1500-talet.
Det var i första hand fastlandet och de större öarna där jordbruk var möjligt som skärgården befolkades. Mindre öar som
Bergön användes i huvudsak för bete och fiske. Från Bergön
togs även virke för husbyggnation på Aspöja.
På Bergön finns inga kända fornlämningar eller andra förhistoriska lämningar. På den närliggande ön Betsholm finns
en fornlämning i form av en pest-/kolerakyrkogård.
Bergön har tidigare i historien varit delad i två fastigheter
tillhörande skärgårdshemman på Aspöja, se häradsekonomiska kartan från 1868 här intill. Ön nyttjades tidvis för bete
och för att hämta ved.

Landskapskarta över Östergötlands skärgård från 1700-talet
30

Häradsekonomisk karta från 1868
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Befintliga bygglov och dispenser
Bergöns karaktär skulle kunna beskrivas som ”halvnaturligt”.
Vid första glimten ser ön ut som de andra skärgårdsöarna i
Sankt Anna: med klippor, skog och små ängar. Vid närmare
anblick upptäcks dock att många av klipporna i själva verket
är av betong, att det genom skogen går små grusvägar och att
det bland ängarna finns rester av gamla skyttegravar. Arvet
från militären finns att se i stort sett på hela ön vilket gör ön
tydligt påverkad av mänsklig hand.
De grusade vägarna på ön är samma som anlades av militären, breda nog för ett fordon såsom bil eller fyrhjuling.
Vägarna har mycket stor tålighet då dessa dels har underlag
av sprängsten och har de använts för att transportera till
exempel kanonerna till kanonvärnen.

Befintliga byggnader med bygglov på Bergön. Foto: Håkan Mauritzon

Befintliga byggnader med den gamla transformatorstation i
bakgrunden. Foto: Håkan Mauritzon

Befintliga byggnader ovan mark är före detta militärbaracker.
De är placerade centralt på ön, nära kajläget och har träfasader med plåttak. Husen har beviljats bygglov för att
nyttjas som fritidsstugor med möjlighet till uthyrningsverksamhet.
I den norra delen av ön finns en tidigare beviljad strandskyddsdispens för en brygganläggning. Området föreslås
genom planläggning fortsätta utvecklas till en mindre småbåtshamn.

Grusvägar finns över stor del av ön. Foto: Mattias Brauns

Väg upp mot gammalt kanonvärn. Foto: Håkan Mauritzon
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Skyttevärn
Skyttegrav
K- och M-byggnad
Utfylld yta
Avsprängd yta
Vattenledning
Avloppsledning
Tele- och elledning
250 m

Militärhistoria
I samband med Kalla kriget förstärktes Sveriges försvarslinje
och ett antal anläggningar för kustartilleriet anlades. Kustartilleriet byggdes ut under 1960-, och 70-talen och var en
stor ekonomisk investering. Totalt anlades över 40 moderna
befästningar, varav 30 av den typen som fanns på Bergön. Av
dessa 30 placerades 27 stycken på syd- och ostkusten.

N

Förråd etc.

Ritning över byggnad D, centralanläggningen med flera våningar ned i berget

Ett batteri hade vissa kriterier som skulle uppfyllas, exempelvis behövs en viss minimihöjd för att inte lägsta punkten
skulle komma under havsnivån och för att den visuella sikten
från pjäskupolen skulle bli nog lång för att få en överblick
över stridsområdet. Eldledningen med radar behövde fri sikt
och en höjd för att nå upp till 30 km ut i havet. Det fick inte
finnas några höga öar i siktområdet som stoppade radarsignalen. Vid detaljrekognosering av Bråviken valdes Bergön
ut. Här finns fyra högområden för de tre pjäserna och
eldledning samt att ön är över 600 meter lång så 200 meters
avstånd kunde hållas mellan de vitala delarna. Det negativa
är att ön är relativt smal så pjäserna stod mer eller mindre på
en linje, vilket underlättade fientlig flygbekämpning. Bergön
var ett av tre fasta kustartilleriförband runt Bråviken och
anläggningen leddes från en centralanläggning med fyra
våningar under mark. Här fanns eldledning, kompanistab,
kök och elförsörjning. Att spränga och bygga ett batteri av
Bergöns storlek tog cirka ett år.
Batteriet bemannades normalt av 70 personer, något fler då
kompanistaben var på plats. Hemvärnet kunde även stötta
med besättning av ståvärnen och manskapet de bodde då på
ytan. Utöver centralanläggningen fanns tre stycken pjäsplatser, fem stycken SK10 skyddsrum, en reservkommandoplats
och ett ammunitionsförråd. Förutom dessa byggnadsverk
fanns även 35 ståvärn med splitterskydd, skyttegravar att röra
sig i mellan anläggningarna och väl utbyggd infrastruktur av

32

Tec

Inzoomning av karta som visar placering av byggnad D, centralanläggningen
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Karta över uppmätning av militära anläggningar, utfyllnader
och sprängningar på Bergön. Se också bilaga 6.

Situationsplan över militäranläggningarna på ön. Anläggningarna sträcker sig över hela ön och är sammankopplade i ett
nätverk av vägar och skyttegravar.

Interiör från kanonvärn med fundament för pjäsen.
Foto: Lars A Hansson

ledningar m.m. Nere vid strandkanten finns även rester av
taggtråd.
Ett batteri under Kalla kriget stod till 99% tomt och oanvänt. Minst varje år kontrollerades pjäserna på ett batteri
som Arkösund, där ingen annan verksamhet skedde. Vissa
av batterierna som låg nära utbildningsorter hade personal
och värnpliktiga nästan året runt i anläggningarna medans
batteriet på Bergön endast användes vid övningar eller vid en
mobilisering.
Batteriet med ett manskap på 70 personer kunde hålla ut i
bunkrar och bergrum i minst 12 dagar. För de batterier med
tunnel mellan alla enheter kunde detta sträckas ut till 30
dagar. Batterier som Bergöns behövdes aldrig mobiliseras
och när Kalla kriget slutade runt 1990 avtog också antalet
övningar drastiskt. Arkösundsbatteriet blev det första runt
Bråviken att utgå, ca 1995, och de två övriga cirka 1998.

Bevarad pjäs på Femörefortet utanför Oxelösund.
Tre liknande pjäser har funnits på Bergön.
Foto: Lars A Hansson
På toppen av en SK10. Foto: Mattias Brauns

Bergöns kustartilleri avvecklades helt under början av
2000-talet. Majoriteten av inredningen har tagits bort, det
finns kvar några inventarier så som toaletter, spiraltrappan,
dörrar och en del rör. Även kanonerna etc. monterades ned.
Efter att anläggningarna tömts plomberades varje anläggning med tjocka väggar av betong. De fasta anläggningarna
finns kvar på Bergön och på senare år har några av dessa
öppnats upp för att möjliggöra guidade besök.
Utbyggnaden av bunkrar och andra anläggningar har gett
upphov till stora mängder sprängsten som har nyttjats som
utfyllnader över stora delar av ön.
En utförligare beskrivning av militärhistorian finns i bilaga 7
- Kalla krigets historia och Bergön (2020)

Ett av öns 37 ståvärn med splitterskydd vid en av öns många utsprängda
skyttegravar. Foto: Mattias Brauns
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Bilaga 1 - Kartor
Natur
Bergön med sina klippor av granit karaktäriseras av en
långsmal form i nordsydlig riktning. Landskapet är kuperat
med både sänkor och höga klippor. Mitt på öns västra sida
finns en kaj och, i anslutning till den, enstaka byggnader.
Från dessa går anlagda vägar ut över ön i flera riktningar till
fortifikationsanläggningarna. Den mänskliga aktiviteten har
på flera platser omformat landskapet med skapade ”berg” och
sprängstensutfyllnader. Sedan militärens avveckling har vissa
områden slyat igen.
Södra delen av ön finns med i kommunens naturvårdsprogram. Där nämns bland annat den gamla, bitvis glesa tallskogen med gamla furor och rotvälta tallar. Naturvårdsprogrammet är från 2008 och ska revideras av kommunen.
En naturvärdesinventering utfördes av Naturföretaget år
2018 med metod enligt svensk standard för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald. Området delades in i
delområden för vilka naturvärdesklassen bedömdes. Cirka 3
av öns 14 hektar bedömdes utgöras av artificiell mark i form
av vägar och militära anläggningar. (En inmätning av anläggningarna redovisas i kartan på sidan 32 samt i bilaga 6.)
Större delen av övriga ön bedömdes uppnå ett visst naturvärde (naturvärdesklass 4), medan strandsträckans havsklippor
bedömdes ha påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3)
och tre tallskogsområden bedömdes ha höga naturvärden
(naturvärdesklass 2). Inga objekt på ön bedömdes ha högsta
naturvärdesklass och inga skyddade eller fridlysta arter observerades under inventeringen.
Strandsträckan är 2,4 kilometer lång och domineras av
klipphällar och block i olika storlekar. I anslutning till dessa
finns små träddungar, brynmiljöer med buskar och på ett par
ställen små partier av betad strandäng. Större delen av ön ut-

görs av ett kuperat landskap med öppna hällmarker, sten och
block, klipphällar och sänkor. På ön finns även ett sammanhängande skogsområde som till stor del utgörs av tall- eller
blandskog. Det är i tallskogsområdena på södra halvan av ön
som de höga naturvärdena återfinns, se karta från naturvärdesinventering till höger samt bilaga 4. Tallskogsområdet
på södra halvan av ön är, med en del angränsande lövskog,
utpekat som en nyckelbiotop. Den rödlistade talltickan är
utbredd i området vilket tyder på att det finns kontinuitet av
gamla tallar. Förekomsten av signalarten blåmossa, som på
några ställen bildar stora kuddar, tyder på att den fått växa i
stabila miljöer med gynnsamma förhållanden under lång tid.
I vattenområdet finns inga särskilt utpekade värden enligt
tillgängligt material hos Länsstyrelsen Östergötland och
vattenområdet finns heller inte upptaget i det kommunala
naturvårdsprogrammet. Däremot har en mindre inventering
gjorts i nordvästra delen av Bergön inom projekt Coast4us
i det område som planeras bli hamn. Vid inventeringen
undersöktes bottentyp, undervattensvegetation och musslor
genom filmning med dropvideo på nio platser. Resultatet visade att på grundare delar (1–3 m) dominerar sten och block
och längre ut (3–7 m) dominerar mjukbotten med finsediment. Artrikedomen är måttlig och vegetationen är starkt
påverkad av övergödning med riklig påväxt av grönslick som
följd. Det marina naturvärdet bedöms generellt som måttligt
eller lågt i området. En ytterligare undersökning av vattenområdet har utförts som innefattar miljöerna kring hela ön.
Det finns ett visst naturvärde i vattenområdet öster om ön.
I ett område nordöst om ön upptäcktes även ålgräs, vilket är
ovanligt att hitta långt ut i skärgården och i lägen som inte
är skyddade.
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Figur 12. Kartbild över det inventerade området med bedömningen av naturvärdesklass för de olika
naturvärdesobjekten.
E
NATUR
1

1

20

O2 B

W1

3

TORG1

O2
B

O2 B

W

3

O2 B

TORG2
O2
B

N1
O2 B

N1

O2 B
GÅNG1

4

O2 B

4

O2 B

NATUR1

3

TORG1

O2 B

W1

4

O2 B

C

B
O2

C
B
O2

NATUR1
E1

GÅNG1
TORG1
R

2
R
O1
O2

NATUR1

4

GÅNG1

R O1O2
NATUR1

O2

4

3

NATUR1

E1

N1

O2

O2 B

3

2

2

NATUR1

TORG1

4
en

s

än

gr

r

ur

at

rn

fö

at

R

rv

e
es

En del av naturområdena på land föreslås tillsammans med
re
fö
Karta från naturvärdesinventering 2018 (t.v.) som visar naturvärdesklasser på Bergön
je och utkast till plankarta (t.h.).
en del av vattenområdet på den östra sidan av ön ingå i ett
lin
s
n
värde
finns
skogsområdet
i sydvästföroch
i delar av den sydöstra udden. Dessa
områden har tagits hänsyn
tio
Figur 12. Kartbild över detHögst
inventerade
området
med ibedömningen
av naturvärdesklass
de olika
ra
nytt naturreservat.
st
till i utformningen av plankartan. På plankartan markeras också föreslaget naturreservat
öster om Bergön.
naturvärdesobjekten.
illu
g
sla

20

34

ati

BEGÄRAN OM PLANERINGSBESKED FÖR ASPÖJA 1:18 (BERGÖN) SÖDERKÖPINGS KOMMUN • 2020.11.06 • 2. Förutsättningar

ARKÖSUND

Rekreation
Rekreationsvärdena i Sankt Anna skärgård består framförallt av skärgårdens vackra miljöer som uppmuntrar till
upptäcktsfärder via vattnet för både nybörjare och erfarna
paddlare. Den finskurna skärgården beskrivs ofta som ett av
de bästa områdena i Sverige för kajakpaddling då området är
ostört och lugnt. Bergön har en fördelaktig placering i skärgården som utgångspunkt för kajaktister som vill nå Sankt
Anna skärgård norrifrån. Detta eftersom vindriktningen i
området ofta är sydlig. Det relativt öppna vattenområdet
mellan Arkösund och Aspöjaarkipelagen är svårpaddlat för
nybörjare.

BERGÖN

Vindros från SMHI. Förhärskande vindriktning från
söder till väster gör paddlingen svår på öppna fjärden
söder om Arkösund. Att som
paddlare utgå från Bergön
har därför stora fördelar.

ASPÖJA

Bergön erbjuder en bredd av rekreationsmöjligheter för
många olika intressegrupper. Öns läge i skärgården innebär
att den idag till största del används av kajaktister, campare,
fågelskådare, frilufts- och/eller militärhistoriskt intresserade.
Det finns goda landstigningsmöjligheter för båt och för
paddlare finns skyddade, grunda vikar där det är enkelt att
ta upp kanot/kajak på land. De stigar och anlagda vägar som
finns kvar på Bergön gör att det går att nå de flesta utkikspunkter och militäranläggningar. Det finns områden på ön
som används som tältplats för övernattning och några platser
är iordningställda som rastplats med bänkar. På senare år
har det anordnats guidade turer i de kvarvarande bunkrarna,
och det finns möjlighet att bo över på ön i de gamla militär
barackerna för bokade turer på ön.
Förutom möjligheten till ett aktivt friluftsliv erbjuder Bergön
möjlighet att uppleva vad som i ekosystemtjänstanalyser
brukar kallas för sinnliga och andliga upplevelser så som
tystnad och stillhet. Det är lätt att komma med egen båt eller
kollektivtrafik (anropstrafik) då det finns både en hamn med
kaj för djupgående båtar och naturhamnar. Naturhamnen på
den södra sidan av ön är särskilt populär för kajaktister.

MON
LAGNÖ

SANDEN

Det finns många sätt att uppleva skärgården för
den som tar sig dit. Foton: Do the North

TYRISLÖT

Tillgänglighet till skärgården för rekreation sker ofta via någon av utvecklingsområdena Arkösund och Tyrislöt. Från Arkösund går flertalet kollektivtrafiklinjer som angör på stoppen markerade i kartan. Till och från
Bergön kan man även ta sig med egen båt eller kajak.
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ARKÖSUND

TYRISLÖT

GRYT/ FYRUDDEN

Övergripande
planeringsdokument
I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av inriktningsdokument gällande Sankt Anna skärgård på kommunal,
mellankommunal, regional, nationell och EU-nivå, samt
övriga ställningstaganden som är relevanta att beakta vid
utvecklingen av Aspöja 1:18.

LOFTAHAMMAR

Gemensamt utvecklingsprogram för kust och
skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030
Att utveckla kust och skärgård i Östergötland är ett långsiktigt mål för Söderköping, vilket understryks av det gemensamma utvecklingsprogram för Östergötlands skärgård som
togs fram gemensamt av Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik och Västervik samt Region Östergötland. Programmet är antaget av kommuner och region under år 2017.
Utvecklingsprogrammet pekar ut ett antal utvecklingsområden där Tyrislöt och Arkösund är två av dessa.
Enligt programmet är kust- och skärgårdsområdet en unik
miljö med stor potential sett ur ett besöksnäringsperspektiv.
Vidare anges att det finns behov av ökad samverkan mellan
besöksnäringsorganisationerna och kommunerna, som bör se
över förutsättningarna för att skapa ett gemensamt varumärke för kust- och skärgårdsområdet som en helhet.

Målbilden för 2030 är att skapa en

• långsiktigt väl förvaltad kust och skärgård med natur-,
kultur-, och rekreationsvärden som bevaras och utvecklas
• för alla öppen och tillgänglig kust och skärgård med
effektiva, miljövänliga transporter och ändamålsenlig
infrastruktur
• livskraftig kust och skärgård med förutsättningar för
verksamheter och kommersiell service som är anpassade
till skärgårdens förhållanden året om
• kust och skärgård med behovsanpassad, tillgänglig och
resurseffektiv service.

Enligt utvecklingsprogrammet finns behov av ökad samverkan mellan aktörer för att hitta nya lösningar på gemensamma utmaningar. Som exempel anges behov av helhetstänk för
att infrastruktur och kollektivtrafik ska fungera för boende,
näringsliv och besökare då väl fungerande kommunikationer är avgörande för attraktiviteten, såväl för boende som
besökare.
En utveckling av Bergön är i god linje med målbilden i
utvecklingsprogrammet. Bergön innefattar både utveckling
och bevarande och har goda förutsättningar att etableras
som en året-runt-destination för alla som bor i eller besöker
skärgården.

BLANKAHOLM

KLINTEMÅLA
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Vänster: Utdrag från karta över prioriterade utvecklingsområden från Gemensamt utvecklingsprogram för
kust och skärgård 2030. Både Arkösund och Tyrislöt är utpekade som utvecklingsområden som innebär att
de är framtida prioriterade utvecklingsområden för expansion av boende, infrastruktur och service.
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Översiktsplan för Söderköping kommun
Översiktsplan för Söderköpings kommun 2015–2030, antogs
av Kommunfullmäktige 2015-11-04 § 113. Kustlandet och
skärgården är ett utpekat utvecklingsområde där Sankt Anna
skärgård anges som en unik resurs som ska utvecklas. Tyrislöt
pekas ut som fastlandets yttersta kontaktpunkt mot skärgården och att en utveckling av Tyrislöt för turism-, upplevelseoch besöksnäring är av stor vikt. Översiktsplanen pekar även
ut Aspöja som nod för turism/besöksnäring och utvecklingsområde. I granskningsutlåtandet görs ställningstaganden om
att även Bergön har goda förutsättningar för att utvecklas för
besöksnäringen och att detta är förenligt med översiktsplanens intentioner.
För att det ska vara möjligt att utveckla turismen och besöksnäringen anger översiktsplanen att bra besöksnoder behöver
finnas med ett utbud av boendeanläggningar, båtplatser,
möjligheter att äta och genomföra aktiviteter. Det är också
viktigt att vissa delar av upplevelseområdena tillåts vara bärare av det orörda, tysta och äventyrliga.

Norrköpings kommun – översiktsplan för
landsbygden
Norrköpings kommun anger i sin översiktsplan för landsbygden, antagen 2017-06-19, att skärgården med bland annat
Arkösund är ett betydelsefullt turist- och besöksmål som ger
arbetstillfällen. Översiktsplanen anger att Arkösund med
sin fastlandsförbindelse är en viktig entré till skärgården och
redovisar en utvecklingsplan som syftar till att stärka orten
med bostäder, service, båthamn samt andra anläggningar för
turism- och besöksnäring. Vidare anger översiktsplanen att
möjligheter till serviceverksamheter som drivs året runt är en
angelägenhet för Arkösund och dess skärgårdsområde, samt
att möjligheter att utveckla orten för turism- och besöksnäringen ska ges.

Karta från Översiktsplan för landsbygden, Norrköpings kommun. Kommunens ortsstruktur presenteras där
Arkösund är en ”prioriterad landsbygdsort” med bra förutsättningar för lokalisering av nya bostäder, service och
verksamheter för landsbygden liksom tillgång till kollektivtrafik. Bergön är markerad med röd cirkel.

En utveckling av Bergön stärker skärgården i stort och
eftersom besökare utan tillgång till egen båt anländer till
Bergön via Arkösund stärks Arkösund som besöksmål och
skärgårdsnod. Det innebär att även denna ort kan utvecklas
vidare så som kommunen önskar.

Översiktsplanen anger även att under sommaren, när antalet
besökare och befolkningen i skärgården ökar, sker en ökad
belastning på infrastrukturen i området. Därför behöver infrastrukturen liksom kommunikationer och service utvecklas
för att möta behovet. Företag inom turism- och besöksnäringen kan förväntas ge fler arbetstillfällen vilket är positivt
för att möta de ökade behoven. Skärgården har även höga
natur- och kulturvärden vilket gör det viktigt att vid utveckling bevara naturområden för framtiden för landskapsbilden,
biologisk mångfald och rörligt friluftsliv.
Översiktsplanens intentioner stämmer väl överens med
förslaget att utveckla Bergön till en besöksnod. Turismen
och besöksnäringen utvecklas samtidigt som arbetstillfällen
skapas och värdefulla områden i skärgården bevaras.

Karta från Söderköpings översiktsplan (ÖP). Översiktliga strategin för markanvändning inom kommunen. Blå
cirkel markerar noder som är viktiga för besöksnäringen och som bedöms kunna utvecklas för att skapa underlag
till infrastruktur och service som även gynnar åretruntboende. Gröna områden har fokus på natur/kultur/rekreation. Bergön är placerad norr om Aspöja (röd cirkel) och en utveckling av ön är i linje med ÖP:s viljeinriktning.
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Besöksnäringsstrategi
Östergötland

”Långsiktig framgång skapar man tillsammans”

Datum:
2016-03-02
Diarienummer: RUN 2015-195

Naturnära vägar till
hälsa, hållbar tillväxt
och utveckling
Regional strategi för att nå friluftslivsmålen i Östergötland 2020-2030

www.regionostergotland.se

Regionalt utvecklingsprogram 2030 för
Östergötland
Det gällande regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för
Östergötland anger strategier för en eftersträvansvärd utveckling av regionen. RUP ska ligga till grund för beslut som
fattas av offentliga aktörer och genom detta påverka enskilda
individers och privata verksamheters beslut i riktning mot
det samhälle som eftersträvas. Regionen har tre mål och den
långsiktiga ambitionen är att Östergötland ska uppfattas som
en attraktiv, värdeskapande region – en region som skapar
goda levnadsbetingelse och hållbar tillväxt.
Målen är följande:

• Mål 1: Goda livsvillkor för regionens invånare.
• Mål 2: Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning.
• Mål 3: Hållbart nyttjande av naturens resurser.

Strategier för att uppnå målen handlar dels om att stärka
den samlande handlingskraften i regionen, att utveckla
regionen på flera plan, att arbeta för en ökad livskvalitet och
ett dynamiskt näringsliv och att ställa om till en robust och
resurssnål region som tar vara på och utvecklar de kvalitéer
som regionen har.
Enligt RUP är besöksnäringen svagt utvecklad i Östergötland. Regionens besöksnäring förväntas uppvisa tillväxt
under kommande år. I RUP anges att det är strategiskt angeläget för den samlade regionala utvecklingen att verka för en
växande besöksnäring:
”Rekommendation # 8:2 - Stärk besöksnäringen
Regionförbundet (Visit Östergötland), kommuner, kommunala
bolag samt marknadsbolaget rekommenderas att vidareutveckla
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arbetet med att stärka besöksnäringen, såväl som egen näring
som en betydande del av den regionala platsmarknadsföringen.
Vidare rekommenderas kommuner och lokala företag att skonsamt
nyttja natur- och kulturmiljöer för besöksnäring och rekreation
och utveckling av ekoturism.”
För närvarande arbetar region Östergötland med en regional
utvecklingsstrategi (RUS) som troligen kommer att antas
under år 2021.
Utvecklingen av skärgården är viktig på ett regional plan.
Visionen för Bergön stämmer väl överens med utvecklingsprogrammets mål och är ett sätt att få fler att upptäcka
Östergötlands skärgård. Bergön kompletterar andra befintliga och planerade stora besöksdestinationer i regionen som
exempelvis Kolmårdens djurpark och Lalandia.

Besöksnäringsstrategi Östergötland
Besöksstrategin för Östergötland från 2016 är ett inriktningsdokument för att samla arbetet med att utveckla besöksnäringen i Östergötland. Strategin ska vara vägledande för
nya satsningar och prioriteringar och utgår från tre huvudstrategier och tre stödjande strategier. Det är framförallt de
två första huvudstrategierna som relaterar till utveckling av
Bergön som en besöksnod.

Strategi 1 – Tematiserad utbudsutveckling

Strategi 1 handlar om att utveckla utbudet i Östergötland
genom att erbjuda färdiga lösningar som i första hand fokuserar på privatresenärer och andra hand på affärsresenärer.
Fokus i utveckling av utbud ska ligga på att utveckla besöksnäringen med fokus på något av fyra teman: det smarta
Östergötland, det stilla Östergötland, Östergötlands vatten
och det aktiva Östergötland. Utbudet ska locka olika typer av
besökare: ”den nyfikna upptäckaren, den aktiva naturälskaren
eller den vardagssmitande livsnjutaren”.

Strategi 2 – Skapa en tydlig position och varumärke för
Östergötland som resmål

Strategi 2 handlar om att utveckla platsvarumärket Östergötland. Bilden av vad som finns att uppleva i Östergötland
ska breddas och kända besöksmål ska lyftas fram. Östergötland ska stå för utforskande för de nyfikna och vetgiriga,
nytänkande för innovationskraften, jordnära för att vara stolt
över landskapet och tillsammans för att komma nära sitt
resesällskap och de platser som besöks. I centrumet av detta
finns närheten till det mesta och alla kontraster som finns i
landskapet med sina naturtyper, kulturmiljöer m.m.
Dessa två strategier pekar mot flera tydliga mål med utvecklingen av Bergön – en variation av upplevelser, fokus på
landskapet och en destinationsutveckling där Bergön och
den östgötska skärgården sätts på kartan.
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Regional strategi för att nå friluftsmålen i
Östergötland 2020–2030
Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en regional strategi för friluftslivet i länet. Strategin utgår från de nationella
friluftslivsmålen och har arbetats fram i dialog med många
olika aktörer i Östergötland. Syftet med friluftsstrategin är
att nå de nationella friluftslivsmålen i Östergötland. Den
övergripande visionen med strategin är att uppfylla den
övergripande visionen ”Ett livskraftigt Östergötland”. Sex
vägar har pekats ut för att få fler människor att upptäcka
friluftslivet.
1. Kommunicera friluftslivets värden för samhället

2. Planera för aktiv utevistelse, rekreation och natur upplevelser
3. Öka och utveckla informationen om friluftslivet till
allmänheten
4. Bevara, tillgängliggöra och utveckla områden för friluftsliv
5. Erbjuda aktiviteter och möjliggöra friluftslivsutövande
för prioriterade målgrupper, boende och besökare
6. Samverka genom arenor, nätverk och dialog
Att vistas i naturen är viktigt för hälsan. Strategin beskriver
att friluftsliv ”bygger i grunden på ett möte mellan människa och
natur. I mötet skapas en upplevelse och ett värde som är individuellt. Friluftslivet bidrar också med värden för hela samhället,
som god folkhälsa, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling och
naturförståelse hos befolkningen.”
Utvecklingen av Bergön överensstämmer väl med den
utveckling som beskrivs i strategin. Bergön behandlar både
utveckling och bevarande, tillgängliggörande och naturoch kulturupplevelser genom information och ett utbud av
aktiviteter.

Kartan visar de tre pilotområdena
inom Coast4us i Sankt Anna

Fördjupning av översiktsplanen för Aspöja
Aspöja är den ö i Sankt Anna skärgård som har det största antalet fastboende, cirka 25 stycken året runt boende.
För Aspöja och omgivande öar, inklusive Bergön, finns en
fördjupning av översiktsplanen (FÖP) antagen år 1994.
Syftet med fördjupningen är att ge riktlinjer som möjliggör
en utveckling av skärgårdsboendet i samklang med de höga
natur-, kultur- och friluftsintressena.

Coast4us
Coast4us är ett Interreg-projekt som finansieras av EU
Central Baltic-programmet. I Coast4us deltar 16 parter, där
utvecklingen av Bergön är ett av de ingående projekten. Projekten finns i fyra länder runt om Östersjön. Länsstyrelsen
Östergötland är under perioden 2018–2020 Lead Partner för
projektet. Även Söderköpings, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner deltar.

När FÖP Aspöja antogs ägdes Bergön av Fortifikationsverket och användes av försvaret för deras ändamål.

Syftet med projektet Coast4us är att ta fram förbättrade planeringsunderlag för kust och skärgård utifrån kommunens
behov, ta fram nya underlag där det saknas samt att gemensamt lära av de erfarenheter som görs i de olika delprojekten.
Bakgrunden till detta är att havs- och kustområden i Östersjöregionen har stor betydelse för flera verksamheter och står
inför liknande utmaningar för miljö och fysisk planering. De
ökande kraven på att utnyttja dessa områden skapar potentiella konflikter med andra intressen, såsom bevarande av
naturresurser och ekosystemtjänster.

År 2018 genomfördes en aktualitetsprövning av fördjupningen. Prövningen visade att huvuddragen i de ställningstaganden som görs i FÖP Aspöja fortfarande är aktuella.
Den samlade bedömningen var att planen är aktuell med
tre undantag: utvecklingsområdet för vindkraft, Bergöns
utveckling och de rekommendationer som gäller byggnaders
storlek.
I beslutet om aktualitetsprövning förklarade kommunstyrelsen att de delar av FÖP Aspöja som omfattar Bergön är
inaktuella. I aktualitetsprövningen angavs för Bergön att
eftersom militäranläggningen har avvecklats har förutsättningarna för öns framtid förändrats. Platsen har blivit mer
värdefull för bebyggelse, särskilt med tanke på att infrastruktur finns utbyggt i form av ledningsdragningar och kajer.
Bergön anges ha stor potential att komplettera den nod som
pekas ut i Gemensamt utvecklingsprogram för kust och
skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030.
Föreslagen utveckling av Bergön går i linje med aktualitetsprövningens slutsats.

Tanken är att utveckla en helhetssyn i planeringsprocessen
genom att involvera aktörer med olika intressen och tillsammans skapa hållbara havs- och kustområdesplaner. Nya metoder och strategier kommer att utvecklas och utvärderas för att
visualisera olika värderingar och intressen och för att förbättra
lokalt deltagande för att göra dem mer effektiva och hållbara.
Utvecklingen av Bergön deltar i EU-projektet med övergripande syfte att den ska synliggöra och stärka Sankt Anna
skärgård genom att skapa förutsättningar för hållbar utveckling av besöksnäring och olika typer av boenden. Pilotområdet är tämligen stort, cirka 2 400 ha, för att kunna väga olika
intressen mot varandra för att kunna göra en helhetsbedömning. I pilotområdet finns endast två fritidshus och området
har få besökare över året.

I projektet prövas ett arbetssätt där kommunen och fastighetsägaren genomför platsbesök tillsammans med andra
involverade aktörer för att på så sätt skapa en gemensam bild
och förståelse för området och planeringsuppgiften. Aktörer
som deltagit i samråd är bl.a. Skärgårdsrådet, Visit Östergötland, kajakguider, campingföretagare, turföretag, restaurangaktörer, turistentreprenörer och naturskyddsföreningen.
Genom att pröva genomförbarheten av projektet mot de
allmänna intressena i ett planeringsbesked undersöker
kommunen om detta förfarande är en lämplig hantering när
det kommer till komplicerade frågeställningar i detaljplaneuppdrag.
I en studie framtagen inom Coast4us-projektet Bergön presenteras efter djupintervjuer 5 olika scenarier för en hållbar
utveckling av skärgården (Karios Furure ”Framtidsanalys
Sankt Anna skärgård” 2020). Det scenario som benämns
”Tänk om… en strategisk platsutveckling med fokus på noder
infinner sig” är det som på bästa sätt bedöms stötta en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Framgångsfaktorer för ett sådant scenario beskrivs vara aktörer i nätverk,
gemensamt strategiskt arbete, fokusering på gemensamma
intressen, gemensam struktur för både lugna områden och
platser för besökare samt kompromisser för att säkerställa
hållbar utveckling för både människa och natur. Scenariot
beskrivs kunna innebära aktiviteter i skärgården året runt.
De 5 scenariernas hållbarhetsbedömning presenteras i bild
till höger.
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Projektet Bergön syftar till att uppnå det femte scenariot
genom att vara en del av nätverket av noder, verksamheter
och aktörer i Sankt Anna skärgård.

beteslandskap har dock försvunnit vilke
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Långsamt ökande antal som rör sig i området, ökan
En vilja att samverka för en gemensam utveckling,
boende, offentliga aktörer och näringslivet som ma
beslut.
En strategi sätts på plats med en handlingsplan, ans
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Områden av riksintresse m.m.

Miljöbalkens bestämmelser och
Helcom
Områden av riksintressen enligt 3 och 4 kap
miljöbalken (MB)

ARKÖSUND

BERGÖN
STEGEBORG

ASPÖJA

MON
LAGNÖ
SANDEN
TYRISLÖT

Riksintresse för naturvård, 3 kap 6 § MB
(Östergötlands skärgård, NRO05058)

Östergötlands skärgård är ett område av riksintresse för naturvården som sträcker sig över Norrköpings, Söderköpings
och Valdemarsviks kommun. Värdeomdömet för området
lyder: ”Den vidsträckta och finskurna Östgötaskärgården
med sin mångfald av naturmiljöer, med flera sällsynta och
hotade arter, är en helt unik miljö av utomordentligt stort
naturvärde och synnerligen skyddsvärd.”
Bergön är en del av området som kallas Sankt Anna skärgård
där skärgårdens olika zoner med inner-, mellan- och ytterskärgård framträder tydligt. Inom riksintresseområdet finns
det flera områden som är skyddade som naturreservat och/
eller Natura 2000-område. Inom området finns även säl- och
fågelskyddsområden där det under delar av året råder tillträdesförbud för allmänheten. Bergön är inte ett av de områden
inom riksintresset där ytterligare områdesskydd råder.
För att riksintresseområdets naturvärden ska bestå ska, enligt
riksintressebeskrivningen, de områden som är mest värdefulla och som finns redovisade i naturvårdsplanen skötas i
enlighet med denna. Bergön är inte ett av de områden som
redovisas i naturvårdsplanen som riksintressebeskrivningen
hänvisar till.

Riksintresse för friluftsliv, 3 kap 6 § MB

(Östergötlands skärgård, FE07)
Östergötlands skärgård är till största delen utpekat som
område med betydelse för friluftslivet. Riksintresset sträcker
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sig över flera kommuner i Östergötlands län och grundar sig
i områdets goda förutsättningar för berikande upplevelser
knutna till natur- och kulturmiljöer och de friluftsaktiviteter
landskapet möjliggör både på land och i vatten.
Områden av riksintresse för friluftslivet ska ge särskilt goda
förutsättningar för en bred typ av friluftsliv. Åtgärder som
behövs för att bevara områdets värden för friluftslivet innefattar bland annat att områdets karaktär med möjligheter
till båtliv, fiske, bad, vandring med mera bibehålls. Enligt
riksintressebeskrivningen finns det god potential att utveckla
områdets förutsättningar för turism och friluftsliv. Vidare
beskrivs att skärgårdsområdet delvis upplevs som svårtillgängligt med bristfälliga kommunikationer och brist på
parkeringsplatser. Det framhålls att det är viktigt att kommunikationer som till exempel Skärgårdslinjen och andra
båtturer får finnas kvar i framtiden så att möjlighet finns för
människor utan båt att komma ut i skärgården. Genom en
bättre samordnad och kvalitativt utvecklad turistnäring kan
en lönsam och långsiktigt hållbar näring utvecklas som leder
till fler arbetstillfällen. Det blir en god grund för en levande
skärgård med bofast befolkning och tillgängliga resurser för
den vård och förvaltning som området kräver. Friluftsinriktade/anpassade byggnationer, anläggningar och verksamheter
som kan bidra till att stärka upplevelsen och nyttjandet av
området bör främjas.
Förutsättningarna för att bibehålla värdet är att naturvärdena står emot viss besöksfrekvens och att det finns tålighet
mot slitage. Åtgärder, verksamheter och andra intressen som
påtagligt kan skada områdets värden bedöms bland annat
vara exploateringar som begränsar allmänhetens tillträde till
stränder.

ARKÖSUND

Riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap 2§ MB

På sträckan mellan Oskarshamn och Arkösund är kustområdet och skärgården i sin helhet av riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Sankt Anna skärgård är en del av detta större
kustområde. Inom området gäller att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas och förbud mot etablering av
vissa miljöstörande anläggningar. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska prioriteras
vid bedömning av olika exploateringsföretag med mera.
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller för utförandet av
anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Riksintresse ”obruten kust”, 4 kap 3 § MB

På samma kuststräcka – från Simpevarp till Arkösund – får
inte anläggningar som avses i 17 kap 1§ 1 och 4 a § 1–11
komma till stånd. Intresset är i äldre lagstiftning även kallad
”obrutna kusten”. Föreslagen exploatering avser inte sådana
anläggningar som anges i bestämmelsen.

Skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Nationalpark

Nationalparker är en viktig del av Sveriges skyddade natur.
Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får förklaras
som nationalpark i syfte att bevara större sammanhängande
områden som är särskilt värdefulla och representativa delar
av nationens landskapstyper. De ska bland annat ha en sådan
karaktär att de kan utnyttjas för forskning och friluftsliv
samtidigt som värdefull natur ges ett starkt skydd.
År 2008 lades en ny nationalparksplan fram av Naturvårdsverket. Denna redovisar en långsiktig plan för inrättande av
nya nationalparker. Nationalparksplanen är en förteckning
över områden som enligt fastställda kriterier är lämpliga som

nationalpark. Sankt Anna skärgård är upptagen som ett av de
13 föreslagna områden för nybildande av nationalpark. Sankt
Anna skärgård har en säregen karaktär med få motsvarigheter i Östersjön, en särskild kvalitet är den höga graden av
orördhet. Områdets höga biologiska och geovetenskapliga
värden på land såväl som i den marina miljön motiverar väl
bildande av ny nationalpark. Bergön är inte en del av det
föreslagna nationalparksområdet. Gränsen för det föreslagna
området går en bit söder om Bergön.

Natura 2000

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Alla Natura 2000-områden är klassade
som riksintressen. Det överordnade syftet med de utpekade
områdena är att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd
för de naturtyper och arter som förekommer i området.
Utpekandet av Natura 2000-områden bygger på kriterier
som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.
Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
Natura 2000-området.

BERGÖN

MON
LAGNÖ
SANDEN
TYRISLÖT

Det finns inga Natura 2000-områden på eller i direkt anslutning till Bergön. Söder om Bergön finns Natura 2000-området Sankt Anna och Gryts skärgårdar (SE0230055).

Naturreservat

Naturreservat kan bildas av länsstyrelse och kommun för att
exempelvis skydda ett område som är viktigt för att bevara
biologisk mångfald, skydda en värdefull naturmiljö eller tillgodose behovet av områden för friluftsliv. När ett beslut om
naturreservat fattas anges syftet med reservatet, det vill säga
vilka värden som ska skyddas samt föreskrifter som anger vad
som är tillåtet och inte inom reservatet. Till varje naturreservat finns en skötselplan som anger hur området ska skötas
för att områdets värden ska bestå och utvecklas.
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Bergön ingår inte i något naturreservat. Planer på naturreservat beskrivs på sidan 29.
Norr om Bergön ligger Kopparholmarnas naturreservat
(Norrköpings kommun). I reservatet ingår ett tiotal öar
med varierad natur med stor biologisk mångfald. Reservatet
utgörs av typisk skärgårdsnatur med tallbevuxna öar, torrängar, kala skär och grunda vatten. Ön har tidigare använts som
betesmark. Inom reservatet finns anordningar för det rörliga
friluftslivet i form av mindre gäststuga, bastu, bryggor och
vandringsled. Under sommaren går det dagliga båtturer
till Kopparholmarna och där finns även en utställning med
information om naturen och områdets historia.
Söder om Bergön ligger Sankt Anna naturreservat som omfattar ett stort antal kobbar och skär i två delområden sydost
om Aspöja och ett mindre område närmare fastlandet. Syftet
med Sankt Anna naturreservat är bland annat att bevara och
vårda de värdefulla livsmiljöerna med äldre skärgårdsskog,
hävdat skärgårdslandskap, fågelskär och kustklippor, mjukoch hårdbottnar, grunda vikar och laguner. Enligt beslutet
ska området tillgodose det rörliga friluftslivets behov samt
vara viktigt för förståelse och upplevelse av representativa
kustmiljöer med låg grad av påverkan och störning. Syftet
kan bland annat uppnås genom att friluftslivet ges goda
betingelser att utvecklas.

Djur- och växtskyddsområde

Inom Sankt Anna skärgård finns ett flertal mindre områden
och öar som är skyddade som djur- och växtskyddsområden. Dessa utgörs bland annat av fågelskyddsområden med
vistelseförbud i syfte att skydda fåglarna från störning under
häckningssäsongen samt sälskyddsområden med tillträdesförbud året om. Bergön ligger inte inom något djur- eller
växtskyddsområde.
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Strandskyddsområde

Strandskyddet är ett områdesskydd som regleras i miljöbalken och som gäller generellt vid alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Bergön ligger i sin helhet inom strandskyddat
område.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till stränderna och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet. Vid detaljplaneläggning kan kommunen pröva om strandskyddet kan upphävas. För att upphäva
strandskyddet inom en detaljplan krävs att det finns ett
tillämpbart särskilt skäl enligt 7 kap 18c § miljöbalken samt
att intresset av att området tas i anspråk på det sätt som planen medger väger tyngre än strandskyddets syften. Särskilda
skälen består av sex punkter:.

Fri passage
Enligt miljöbalken ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte omfatta ett område som behövs
mellan strandlinjen och byggnaderna/anläggningarna för
att säkerställa fri passage för allmänheten och för att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
det är omöjligt med hänsyn till de planerade byggnadernas/
anläggningarnas funktion.

FAKTA: Strandskydd
Sveriges stränder är en värdefull naturtillgång med omfattande
biologisk mångfald och en källa till naturupplevelser. Strandskyddet
och allemansrätten gör Sverige unikt i ett internationellt perspektiv.
Reglerna för strandskydd syftar dels till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom strandskyddat område får inga nya byggnader, anläggningar eller anordningar uppföras. Det är inte heller tillåtet att ändra
användningen hos befintliga byggnader eller att utföra åtgärder
som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtliv. Under
vissa förutsättningar är det möjligt att ge dispens eller upphäva
strandskyddet. För att medge dispens eller upphäva strandskyddet
helt krävs bland annat att det föreligger särskilda skäl enligt något
av punkterna i 7 kap 18 c § miljöbalken.

• området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
• området har genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen.
• området behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses
utanför området.
• området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan tillgodoses utanför området
• området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
• området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.

Fri passage säkerställer att allmänheten kan röra sig längst med strandkanten året runt och bevarar samtidigt goda livsvillkor för djur- och växtlivet i strandkanten. Foto: Do The North

BEGÄRAN OM PLANERINGSBESKED FÖR ASPÖJA 1:18 (BERGÖN) SÖDERKÖPINGS KOMMUN • 2020.11.06 • 2. Förutsättningar

Karta över Helcom MPA område (tidigare BSPA-område)
BSPA-området

Södra Lunda naturreservat

S:t Anna-Missjö

ARKÖSUND

N

Teckenförklaring
Gräns för BSPA-området
Naturreservat

I två nyligen avgjorda mål från mark- och miljööverdomstolen (M 4793-19 och M 4244-19) har egendomsskyddet
enligt Regeringsformen numera fått en stärkt ställning på
ett sätt som även påverkar tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna. Innebörden av avgörandena är att även andra
omständigheter än de som framgår av 7 kap. 18 c § miljöbalken kan beaktas vid en intresseavvägning. Detta innebär
att även om inga omständigheter i det enskilda fallet ”passar
in” under de uppräknade undantagen, kan dispens ges efter
en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset.
Om syftet med strandskyddsbestämmelserna kan tillgodoses
och till och med gagna de utpekade intressena för naturvård
och friluftsliv, finns det svaga skäl att inskränka den enskildes
rätt att använda de områden som omfattas av strandskyddet.
Avgörandena innebär att den tidigare mycket strikta til�lämpningen av strandskyddsbestämmelser har luckrats upp
och intresseavvägningen ska ges en betydligt större vikt än
tidigare.

Fågelskyddsområde

Övrig förvaltning

tillträdesförbud 1/2–15/8 (gäller även vattenområdet intill 100 meter från strand)

Kopparholmarnas naturreservat

Fågelskyddsområde

Helsingforskommissionen (Helcom)

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för
Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen behandlar bland annat frågor gällande skydd och bevarande av den
biologiska mångfalden i havet. Konventionen och arbetet
med att skydda Östersjön samordnas av Helsingforskommissionen (Helcom). Länderna inom Helcom har kommit
överens om en gemensam handlingsplan för Östersjöns
miljö, Baltic Sea Action Plan. Aktionsplanen handlar bland
annat om övergödning och biologisk mångfald och målet är
att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.
I syfte att skydda och bevara den biologiska mångfalden
har man inom Helcom kommit överens om ett nätverk av
områden som är särskilt skyddsvärda, Helcom MPA (Marine
Protected Areas, tidigare Baltic Sea Protected Area, BSPA).
I den yttre delen av Sankt Anna skärgård är ett område
benämnt Sankt Anna–Missjö utpekat som ett MPA-område.
Bergön ligger i den norra delen av detta område där drygt
hälften av MPA-området är formellt skyddat.
Länsstyrelsen har tagit fram en samverkansplan som syftar
till att säkerställa och stärka en långsiktig hållbar förvaltning
för MPA-området. Planen går ut på att i samverkan värna
och vårda skärgårdslandskapet med hjälp av ett traditionellt
brukande och bofast befolkning. Planen fungerar som vägledande för länsstyrelsens arbete med natur- och miljövårds
åtgärder i området. I planen listas även åtgärder som avses
vidtas för att uppnå syftet med planen, bland annat instiftande av fiskevårdsområden, minska läckaget av växtnäringsämnen och miljögifter till havet, skydda och vårda grundvattenområden, kanalisera besökare och förbättra informationen till
allmänheten om områdets värden, allemansrätten och regler.

tillträdesförbud 1/4–31/7 (gäller även vattenområdet intill 100 meter från strand)

ÖSTERSJÖN

Fågelskyddsområde

tillträdesförbud 1/4–15/7 (gäller landstigning)

Passage tillåten
Sopmaja (soptunna och torrdass)
Raststuga. Stugan bokas via länsstyrelsen.
Utsiktsplats
Skärgårdsinformation

Alnholm naturreservat

Vindskydd

Aspöjafjärden

Besöksinformation
I skärgården finns otaliga naturhamnar. Sopmajor med torrdass finns på många öar,
exempelvis på Missjö, Äspskär, Grytsholm
och Mansö i söder och på Marö. På Melskär
finns en raststuga, nyckel går att låna via länsstyrelsen. Missjö kupa är en av skärgårdens
högsta punkter med en milsvid utsikt från
toppen som pryds av ett ståtligt kummel.

S:t Anna naturreservat

S:t Anna naturreservat

Service och möjlighet till boende samt båtoch kajakuthyrning mm finns i anslutning till
området, framför allt i Arkösund och Tyrislöt.

Uggelholmarnas
naturreservat

Tänk på:
• Att följa allemansrättens huvudregel – inte
störa – inte förstöra.
• Att respektera en hemfridszon till annans
egendom.
• Att inte elda på berghällar och att respektera
eldningsförbud.
• Att ta med dina sopor hem eller använda
sopmajorna.
Karta: © Lantmäteriet och © Länsstyrelsen Östergötland.

Intresseavvägning
Enligt 7 kap 25 § ska prövning om skydd av områden enligt
7 kapitlet även ta hänsyn till enskilda intressen. En inskränkning i en enskilds rätt att använda mark och vatten får inte
gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses. En intresseavvägning ska alltså även göras mellan
det allmänna och det enskilda intresset.

Missjö naturreservat
Vänsö naturreservat

• Att inte störa betesdjur och vara noga med
att stänga grindar efter dig.
• Att hundar och andra lösgående husdjur kan
göra skada. Kopplingstvång råder på alla
öar utan landförbindelse 1/3–20/8. I många
reservat gäller kopplingstvånget året runt.
I reservaten och på länsstyrelsens hemsida
finns fullständiga föreskrifter som gäller i reservaten – var mån om att följa dem!

Fågelskyddsområden
Häckande fåglar är känsliga för störning.
Därför är vissa öar i skärgården fågelskyddsområden med tillträdesförbud delar av året.
Fågelskyddsområdena ändras ibland men
markeras alltid med skyltar som är synliga på
långt håll. Det är viktigt att vi alla respekterar

TYRISLÖT

skyddsområdena för att vi i framtiden ska få
uppleva ett rikt fågelliv.
§

FÅGELSKYDD

Tillträde förbjudet

FÅGELSKYDD

Tillträde förbjudet

1/4 -31/7

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Gäller även vattenområdet
intill 100 m från strand

Finnfjärden

§

1/2 -15/8
Länsstyrelsen

Gäller även vattenområdet
intill 100 m från strand

Länsstyrelsen

§

FÅGELSKYDD

Tillträde förbjudet

1/4 -15/7
Naturvårdsverket

Länsstyrelsen

Gryt naturreservat
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3. Avvägningar och ställningstaganden

Planeringsbesked
Söderköpings kommun begär planeringsbesked med
hänvisning till Plan- och bygglagen 5 kap. 10 a–f § för
Länsstyrelsen Östergötlands bedömning av om åtgärderna
som beskrivs i denna handling, och som avses omfattas av
detaljplan, innebär att:

• Bergön har stöd i översiktsplanen gällande utveckling
med inriktning mot besöksnäring.

• strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken kan upphävas i
föreslagen omfattning.

Utvecklingen av Bergön syftar till att tillgängliggöra skärgårdslandskapet för en bredare målgrupp som därmed ges
möjlighet att uppleva skärgårdens natur- och kulturvärden.
Det rörliga friluftslivet främjas och det lokala näringslivet
gagnas. Samtidigt värnas öns naturvärden och strandområden när skärgården tillgängliggörs med hållbarhet i fokus.

• riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken tillgodoses

I detta avsnitt redovisas hur kommunen bedömer att föreslagen utveckling överensstämmer med de allmänna intressena i
området och vilka avvägningar som gjorts.
Det finns flera skäl till varför just Bergön är aktuell som plats
för utveckling av besökscentrum och olika typer av boenden i
Sankt Anna skärgård:

Visionsbild om livet på och omkring Bergön. Hur kan skärgården tillgängliggöras året om?

• Ön kompletterar och har potential att samverka med de
två noderna (Tyrislöt och Arkösund) som utpekats för
besöksnäring i Gemensamt utvecklingsprogram.

Utveckling av området följer de strategier som tagits fram för
Östergötland och Östergötlands skärgård, se ”Övergripande
planeringsdokument”, sidan 36.

• Bergön har stor potential att tillgängliggöra de allmänna
intressena i skärgården för en bredare målgrupp.
• Från Bergön är det enkelt att ta sig vidare till övriga delar
av den riksintressanta skärgården.
• Bergön ligger i nära anslutning till det område som i
framtiden planeras att utgöra nationalpark vilket gör ön
till en bra entrépunkt till området.
• På Bergön finns den militärhistoriska anläggningen som
kan synliggöras för att berätta om Kalla kriget, en betydelsefull del i svensk militärhistoria.
• Bergön är påverkad av tidigare användning som militärt
område och har inte samma höga naturvärden som de
närliggande skyddade områdena.
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Kajakpaddling är en del av det rörlig friluftslivet.
Bergön kommer ha gott om plats för tältning
och samtidigt utgöra en bra utgångspunkt för
att paddla vidare i skärgården.
Foto: Do the North

Riksintressen
För att genomföra åtgärder eller förändringar inom ett
riksintresse ska de planeras och utföras så att de inte medför
påtaglig skada på riksintresset. Bedömningen om påtaglig
skada kan uppstå ska göras med utgångspunkt i riksintressets
värdebeskrivning.
Bergön omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv
enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken och riksintresse för rörligt
friluftsliv enligt 4 kapitlet 2 § miljöbalken.

Riksintresse naturvård
Bergön har inte samma höga naturvärden som många
av de omkringliggande öarna eftersom dess användning
för militära syften har påverkat öns karaktär. Det rörliga
friluftslivets slitage innebär oftast att det bildas stigar och
att trampkänsliga miljöer påverkas negativt. På Bergön finns
inte den typ av värden som är känsliga för friluftslivets slitage. Det befintliga vägnätet kommer tillsammans med nya
anordnade stigar i icke känslig natur begränsa påverkan och
göra att människor sprids ut över ett större område. Eldning
på berghällar och nedskräpning förebyggs naturligt när ett
helhetsgrepp tas i och med planeringen. Naturmiljön på ön
bedöms ha en större tålighet för slitage än andra skärgårdsöar med känsligare naturvärden. Bergön är inte utpekad i
den naturvårdsplan som utgör grunden till riksintresset och
har därmed ingen särskild skötsel föreskriven. Utvecklingen
av Bergön har tagit hänsyn till resultatet av de naturvärdesinventeringar som utförts och områden med naturvärden
bevaras och strandzonen lämnas fri. Samtidigt som besöksfrekvensen ökas tillgodoses behovet av anläggningar för
service som kan stötta friluftslivet och besökare och därmed
minska påverkan. Föreslagen utveckling av Bergön bedöms
därför inte skada riksintresset.

Riksintresse friluftsliv
Bergön bedöms ge särskilt goda förutsättningar för en bred
typ av friluftsliv och åtgärder som inte bara bevarar utan
även stärker områdets värden för friluftslivet. Förutsättningarna för att bibehålla värdet är att naturvärdena står emot
viss besöksfrekvens och att det finns tålighet för slitage. Genom utvecklingen av Bergön blir skärgården tillgänglig för
nya målgrupper. Bergön blir en destination där kommunen
genom detaljplan reglerar markanvändningen och bevarar
öns orörda karaktär med sammanhängande naturområden,
fri passage utmed hela strandzonen och en exploatering
som sker med stor hänsyn till friluftslivet. Sammantaget
innebär det endast en begränsad påverkan på i allemansrättsligt tillgängliga områden. Samtidigt blir Bergön porten
till skärgården, en utgångspunkt med sophämtning, sanitära
anläggningar och en informationspunkt om hur alla hjälps åt
att bevara skärgården. Att informera om skärgårdslandskapets natur- och kulturvärden, däribland militärhistorien, kan
ske på flera sätt – allt från olika varianter av ”InfoPoint” till

besökscentrum som Naturum etc. Servicen för besökare kan
utvecklas etappvis på Bergön. Riksintresse bedöms därför
inte påverkas negativt.

Riksintresse rörligt friluftsliv
Gällande riksintresset för rörligt friluftsliv är en förutsättning att de samlade natur- och kulturvärdena inte får skadas
påtagligt. En exploatering av Bergön syftar framför allt till
att synlig- och tillgängliggöra de naturvårdsintressen som
finns inom den skyddade skärgården. Vidare syftar den till
att visa upp och berätta om de militärhistoriska och kulturella intressena som förekommer på ön. Tillgängliggörandet
av miljön på Bergön och de höga natur- och kulturvärdena
i skärgården bedöms vara ett angeläget intresse som främjar
förutsättningarna för ett rörligt friluftsliv. Utvecklingen är en
del i att tillgängliggöra skärgården för en bredare grupp av
allmänheten, vilket ligger i linje med de allmänna natur- och
friluftsintressen som ska värnas.

Kajakpaddlare gör strandhugg. Foto: Do the North
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Strandskydd
Strandskyddet ska långsiktigt trygga allmänhetens tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. När det gäller allmänhetens tillgång till strandområden får strandskyddet i den östgötska skärgården många
gånger motsatt effekt. Stora områden är bara tillgängliga för
de som har möjlighet att själva ta sig sjövägen för att uppleva
natur-, kultur- och friluftsintressen eller den enskilde som
förvärvar befintliga hus och prövar en ökad privat byggrätt
på de platser som är ianspråktagna. Bergön har delvis höga
naturvärden, främst knutet till äldre tallar, och ön är också
kraftigt påverkad av sin militära historia. Föreslagen utbyggnad av Bergön syftar till att med hållbarhet och gemenskap i
fokus tillgängliggöra skärgården för alla. En förutsättning för
att trygga tillgången till de strandskyddade områdena är att
Bergön utvecklas för att möjliggöra tillgången till de allmänna värden som förekommer på ön och i regionen.

Bestämmelsen omfattar endast anläggningar och inte byggnader, vanligtvis brygganläggningar och hamnar. En förutsättning är att anläggningen för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
På Bergön finns sedan tidigare en hamn med en kaj som
användes av militären. Norr om hamnen finns en brygganläggning som har dispens från strandskyddet. Områdena
som föreslås bli hamn har utgått från dessa områden för att
undvika ytterligare påverkan och tillvarata befintliga konstruktioner. I delar av det planerade hamnområdet har en
naturvärdesinventering genomförts som visar att området
har låga naturvärden.

Strandskyddet kommer till största del kvarstå och detaljplanen kommer reglera hur marken runt byggnaderna får
användas för att säkerställa att ön även fortsättningsvis är
tillgänglig för allmänheten. Områden med höga naturvärden undantas från exploatering och skyddas som naturmark.
För de områden där strandskyddet upphävs är kommunens
bedömning att 7 kap 18c § miljöbalken punkterna 1, 3, 5 och
6 är relevanta för utvecklingen av Bergön.

De i förslaget redovisade områdena med småbåtshamn, kaj,
bryggor, vågbrytare och tillhörande anläggningar är grundläggande för utvecklingen av Bergön och måste för sin funktion ligga vid vattnet. Bryggområdena utgår från befintliga
anläggningar och behovet kan inte tillgodoses utanför området. För att minimera intrånget i strandskyddet kommer
strandskyddet endast upphävas för den yta i vattenområdet
som brygganläggningen upptar. Bryggområdet kommer vara
tillgängligt för alla som besöker ön.

Områden som redan ianspråktagits (18c § p 1)

Tillgodose ett angeläget allmänt intresse (18c § p 5)

Bestämmelsen avser sådana områden som redan lagligen är
ianspråktagna på ett sätt som gör att de saknar betydelse för
strandskyddets syften.
I anslutning till hamnen (benämnt Torg) finns ett antal befintliga, lovligen uppförda byggnader för fritidshusändamål/uthyrning med tillhörande hemfridszon. Området är därmed redan
ianspråktaget så det saknar betydelse för strandskyddets syften.
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Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet (18c § p 3)

För att bestämmelsen ska kunna tillämpas krävs att området
behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området. I regeringens proposition 2008/09:119 s 54 anges att för att det ska vara fråga om
ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden
långsiktigt ge fördelar för samhället, däribland nämns åtgärder som betingas av friluftsintressen, naturvårdsintressen,

andra miljöintressen eller kulturhistoriska intressen inom
strandskyddsområdet.
Det är av stor betydelse för skärgårdens långsiktiga utveckling att en etablering av Bergön med sina unika förutsättningar kan komma till stånd. Bergöns läge i skärgården ger
ön stor potential att, med hänsyn och hållbarhet i fokus,
synlig- och tillgängliggöra de allmänna intressen som finns
i Sankt Anna skärgård i form av höga natur-, kultur- och
rekreativa värden. Bergöns historiska användning gör ön
intressant att utveckla i syfte att visa de militärhistoriska och
kulturella intressena på ön, tillgängliggöra skärgården för
alla och samtidigt skapa arbetstillfällen. Tillgängliggörandet av de unika värdena och miljöerna på Bergön och inom
skärgården med hänsyn till områdets värden samtidigt som
arbetstillfällen skapas för lokalboende, bör anses vara ett
angeläget allmänt intresse.

Utvecklingen av Bergön innefattar byggnader för besöksnäring, vandrarhem/hotell, uthyrningsbostäder, informationsoch servicebyggnader samt bostäder. Ur ett strandskyddsperspektiv kan inte dessa byggnader bedömas självständigt utan
de är tillsammans en förutsättning för den utveckling som
behöver ske för att det ska vara möjligt att tillgängliggöra de
utpekade allmänna intressena -- riksintresset för friluftsliv,
riksintresset för naturvård och de kulturhistoriska intressena.
Utvecklingen av Bergön i sin helhet utgör ett led i att tillgängliggöra och utveckla de utpekade allmänna intressena.
Bergön är en ö med unika förutsättningar. Ön har redan
infrastrukturen, kulturella värden i form av militärhistoria och alla underjordiska gångar och värn som utgör en
besöksattraktion i sig. Naturen är påtagligt påverkad av den
aktivitet som pågått på ön och de naturvärden som finns på
ön är sådana som klarar ett visst slitage samtidigt som ön kan
utgöra utgångspunkt för att uppleva de mer orörda delarna

Antalet besökare i den östgötska skärgården går att avläsa i statistik över mobiltelefonaktivitet i området från
Gryt till och med Arkö/Arkösund. Det är tydligt att det främst är under sommaren som skärgården är ett attraktivt
besöksmål. Utvecklingen av Bergön bidrar till en levande skärgård, skapar arbetstillfällen och ett bättre kundunderlag för lokala företag genom att locka besökare året runt. Statistik framtagen inom Coast4us-projektet.
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Stig, allmänt tillgänglig
Väg, allmänt tillgänglig
Byggnad, allmänt tillgänglig

Kartan visar hur Bergön skapar möjlighet för fina naturupplevelser, som är
tillgängliga för alla, via vägarna, stigarna och bryggvandringen. Bebyggelsen
placeras varsamt ner i naturen och området ska inte privatiseras, det ska
vara fritt att ströva mellan husen.

Byggnad, privat/för uthyrning
Gemensam yta/torgyta

av skärgården. Ön ger möjlighet att tillgängliggöra skärgården för allmänheten samtidigt som detaljplanen tillgodoser
skyddet av naturmark och säkerställer att de försiktighetsåtgärder som behövs för att inte påtagligt skada området
vidtas. Detaljplanen ser till att området runt byggnaderna
bevaras som naturmark för att säkerställa att bebyggda områden av ön inte privatiseras mer än nödvändigt. Utvecklingen
av Bergön bedöms vara ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses på annat sätt.
Det finns även skäl att tillämpa de senaste avgörandena
från mark- och miljööverdomstolen vid beaktandet av den
intresseavvägning som ska ske. Utvecklingen av Bergön är ett
led i att tillgängliggöra de höga natur- och friluftsintressena i
denna del av skärgården för allmänheten. Eftersom strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområdena står förslaget för Bergön inte
i konflikt med strandskyddet utan blir snarare ett led i att
värna den allemansrättsliga tillgången. Strandskyddets syften
bedöms inte påverkas mer än marginellt inom byggrätterna
samtidigt som syftet bevaras och till viss del stärks i övriga
områden. Vid en intresseavvägning mot de enskilda intressena att genom utvecklingen av Bergön tillgängliggöra
skärgården för allmänheten bedöms strandskyddsintressena
få ge vika.

Tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (18c § p 6)

Bergön är en unik plats i skärgården med sin militära historia och det avtryck militärens närvaro har gjort på ön. Under
marken finns ett nätverk av gångar och dolda flervåningshus.
Ovan mark finns ett vägnät, fundament för stora kanontorn
och ett antal ingångar till det underjordiska byggnaderna.
Bergön har en gång bytts bort av staten mot områden med
högre naturvärden som bedömdes mer skyddsvärda. Det är
möjligt att ta sig ut till Bergön med hjälp av kollektivtrafiken

och det vägnät som finns gör det enkelt att ta sig fram på ön.
Området kring Bergön lämpar sig väl för kajakpaddling och
andra aktiviteter och är svår att hitta till för den som inte är
hemma i skärgården. Det saknas naturliga noder i skärgården för att tillgängliggöra den för allmänheten. En försiktig
etablering av Bergön bedöms kunna ske med hänsyn till områdets naturvärden samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till området stärks och strandskyddets syften bedöms inte
påverkas. Utvecklingen av skärgården är av stor betydelse för
de som lever och verkar i skärgården. Med utvecklingen av
Bergön kommer efterfrågan på service och lokalproducerade
varor öka och nya arbetstillfällen skapas. Även uppförandet
av bebyggelsen på ön kommer skapa en stor mängd arbetstillfällen under hela etableringsfasen. Projektet saknar
motsvarighet i länet och en unik utveckling av den östgötska
skärgården med en ö med så speciella förutsättningar som
Bergön behövs för att även fortsättningsvis säkerställa en
levande östgötsk skärgård. En levande skärgård är ett viktigt
steg för att skapa förutsättningar för fortsatt skötsel av de
områden med höga naturvärden som gynnas av betesdrift.
Med utgångspunkt i områdets unika förutsättningar som
lämpar sig väl för en utveckling av skärgården där området
tillgängliggörs för allmänheten, naturvärden bevaras och
arbetstillfällen skapas bedöms utvecklingen av Bergön även
vara ett annat mycket angeläget allmänt intresse. Hela den
föreslagna utvecklingen av Bergön utgör en helhet och dess
läge och totala yta är viktiga för att utvecklingen ska komma
till stånd och få ekonomisk bärkraft.

Strandskyddets syften
Bergön är en kuperad ö vilket innebär att det finns goda
möjligheter att placera byggnader och anläggningar utan att
de kommer i konflikt med den allemansrättsliga tillgången
till strandområdena eller öns naturvärden. Även om ön delvis
kommer bebyggas kommer områdena runt byggnaderna även

fortsatt vara allemansrättslig naturmark och det kommer
fortsatt vara fritt att ströva över hela ön. Bebyggelsen har
även anpassats till områden som saknar höga naturvärden
för att undvika påverkan på öns naturvärden. Syftet med
strandskyddet, allemansrättslig tillgång till strandområden
och goda livsvillkor för djur- och växtliv, kan vid planerad utveckling upprätthållas och genom att ön tillgängliggörs även
stärkas. På Bergön kommer utvecklingen ske med hållbarhet
i fokus och stort gemensamhetstänk. Minimal privatisering
och ökad tillgänglighet för alla är grunden för etableringen
där lågmäld bebyggelse med arkitektonisk styrka och hållbara material står i fokus samtidigt som friluftslivet främjas och
naturvärden bevaras.
När strandskyddet upphävs, kommer ett område mellan
strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställas för fri passage samt för att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet, enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken.
Hela den föreslagna utvecklingen av Bergön utgör en helhet
och dess läge och totala yta är viktiga för att utvecklingen ska
komma till stånd och få ekonomisk bärkraft. Hållbarhet och
gemensamhet ska prägla utvecklingen som ska ske med stor
hänsyn till områdets värden. Ön är unik i sina förutsättningar med befintlig infrastruktur och byggnader samtidigt som
området inte har lika höga naturvärden som andra delar av
skärgården och därför lämpar sig väl för att utvecklas. Mot
bakgrund av att de allmänna natur- och friluftsintressena
samt de militärhistoriska intressena gagnas av utvecklingen av Bergön och att den allemansrättsliga tillgången till
strandområdena inte försämras, bedöms upphävandet av
strandskyddet vara förenligt med strandskyddets syften och
hela projektet vara av vikt för den östgötska skärgårdens
långsiktiga utveckling.
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Bergön. Foto: Johan Hammar

Lokaliseringsprövning
Hela Bergön omfattas av strandskydd. Det finns därmed ingen möjlighet till alternativa lokaliseringar utanför strandskyddat område på Bergön. En övergripande lokaliseringsprövning
av andra platser inom Sankt Anna skärgård har genomförts
som underlag för planeringsbeskedet i syfte att utreda om en
lokalisering utanför strandskyddsområde är möjlig.
I det aktuella fallet handlar de allmänna intressena om att:

• tillgängliggöra och åskådliggöra svensk militärhistoria i
form av Kalla kriget i allmänhet och militäranläggningen
på Bergön i synnerhet.
• tillgängliggöra och åskådliggöra de nationellt utpekade natur-, kultur- och upplevelsevärdena som ingår i
utpekade riksintressen för naturvård och friluftsliv (3 kap
6 § MB) samt de särskilda hushållningsbestämmelserna (4 kap 1–2 §§ MB) i denna del av skärgården, som
innehåller flera skyddade områden enligt 7 kap MB.

Platserna som blir belysta har värderats utifrån ett antal
kriterier. Kriterierna har formulerats med utgångspunkt i att
en långsiktig hållbar utveckling ska eftersträvas vid valet av
lokalisering och att platserna på ett eller annat sätt bedöms
kunna verka för målet om en levande skärgård. Bedömningskriterierna är följande:
• Tillgänglighet ur ett mobilitetsperspektiv; avstånd till
samhällsservice, resecentrum/kollektivtrafikpunkt, trafikerad hamn etc.

• Befintlig fysisk infrastruktur; väg, hamn, teknisk försörjning, bebyggelse etc.
• Platsens betydelse och tillgänglighet för friluftsliv, rekreation och upplevelser etc.
• Platsens känslighet gällande natur- och kulturmiljö etc.
• Förutsättningar för destinationsutveckling.

• utgöra en utgångspunkt för besökande till den framtida
nationalparken i Sankt Anna skärgård.

• Komplexitet i genomförandefrågor; stöd i översiktsplan,
markägoförhållanden, utvecklingsintresse etc.

Målsättningen har varit att belysa platser som på liknande
sätt som Bergön skulle kunna lyfta fram något eller alla av
ovanstående intressen. Kommunen gör bedömningen att det
endast är relevant att belysa platser inom Söderköpings kommun och har avgränsat prövningen till följande platser:

Nedan ges en kort presentation av de olika platsernas förutsättningar och i matrisen på nästa uppslag sker en jämförelse
mellan platserna med avseende på de utvalda bedömningskriterierna.

• Bergön
• Aspöja

• Tyrislöt
Alla tre platser omfattas av riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken och i större eller mindre utsträckning av
strandskydd.
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Bedömningskriterier

Aspöja. Foto: Per Johansson

Aspöja

Aspöjaarkipelagen är den yttersta ögruppen i Söderköpings
kommun. Ön Aspöja är den största ön i Sankt Anna
skärgård och här bor flest bofasta, ca 25 personer. På ön
finns även en stor andel fritidshus. Landskapet på Aspöja är
varierat och utgörs till större del av hällmarksterräng. Här
finns också av ett öppet odlings- och beteslandskap på öns
centrala delar. Vissa delar ligger lågt över omgivande vatten,
1–2 m. Huvuddelen av bebyggelsen ligger i det öppna odlings- och beteslandskapet. I övrigt finns mindre skogspartier
och sprickdalar.
Översiktsplanen pekar ut Aspöja som en nod för turism och
besöksnäring som ska ges möjlighet att utvecklas.
Fördjupningen av översiktsplanen för Aspöja anger ett område för utveckling av bostäder i ett stråk tvärs över Aspöja,
längs vägen samt kring bebyggelsen på Birkö, Lindholm och
Lånjö. Dessa områden är redan idag präglade av bebyggelse. Fördjupningen anger att det inte är önskvärt med en
utveckling där andelen fritidsbostäder ökar i förhållande till
helårsbostäder. Fördjupningen anger vidare områden för utveckling av lokalt näringsliv vid Kyrkhällen, Nordöstra Alnö
och Nordvästra Birkö. Dessa områden ska bekräfta pågående
mark- och vattenanvändning och visa att näringslivet ska ha
företräde framför andra intressen.

Bergön

Bergön ligger i den norra delen av Aspöjaarkipelagen.
Utveckling av Bergön med inriktning mot besöksnäring har
stöd i gällande översiktsplan och genom aktualitetsförklaring
av fördjupningen av översiktsplanen för Aspöja. Ön har en
strategisk placering mellan Tyrislöt och Arkösund som båda
pekas ut som noder i skärgården i Östergötland. Bergön
består av berg med tunt jordtäcke.
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Tyrislöt. Foto: Tobias Noborn

Tyrislöt

Tyrislöt är en by och hamn på Norra Finnö i Söderköpings
kommun. Här bor cirka 25 bofasta invånare.
Kommunen har i översiktsplanen pekat ut Tyrislöt som ett
utvecklingsområde för turism. Tyrislöt är även utpekad i
såväl kommunala som regionala inriktningsdokument som
en viktig nod med fastlandsförbindelse. Tyrislöt har ett läge
som uppges vara strategiskt att utveckla som knutpunkt för
dels kollektivtrafik, dels för att utveckla båtturismen.
Under 2012 upprättades en vision för utveckling av hamnområdet, camping och kringliggande fastigheter. I visionen
sågs även antalet del- och helårsbostäder kunna öka i området. Kommunstyrelsen i Söderköpings kommun godkände
under 2016 en fördjupad vision för Tyrislöt som ska vara
vägledande i kommunens fortsatta planering.
Kommunen äger delar av marken i Tyrislöt, bland annat
hamnen och området i anslutning till denna, liksom området
där Tyrislöt camping ligger. Verksamheten på campingen bedrivs genom arrende. Kommunen har beslutat om ett positivt
planbesked för planläggning av campingen.
Kommunen antog i juni 2019 en detaljplan för nytt reningsverk i Tyrislöt. Det nya verket ska kunna ta hand om
avloppsvatten från Sanden, Gäddvik och Tyrislöt och möjliggör att verksamhetsområdet för VA kan utökas på Norra
Finnö. Planen har överklagats och ligger för närvarande för
avgörande i Mark- och miljödomstolen.
Kommunen lämnade i 2018-08-28 positivt planbesked för
en ny detaljplan öster om hamnen inom fastigheten Tyrislöt
1:13 (Blomängen). Området omfattas idag av en detaljplan
som medger uppförande av uthyrningsstugor. Nuvaran-

De tre platserna i lokaliseringsprövningen inringade i rött.
Farleder i blått.

ARKÖSUND

BERGÖN
de fastighetsägare önskar pröva möjligheten att utveckla
fastigheten mer storskaligt med en ny pir för att möjliggöra
en ny småbåtshamn med båthus i anslutning till brygganläggningen, och ett större antal stugor för uthyrning. Arbete
med detaljplanen inleddes under 2017 och ligger sedan flera
år tillbaka vilande i avvaktan på att fastighetsägaren ska ta
ställning till arbetets inriktning.

Nollalternativ

Om utvecklingen av Bergön inte genomförs fortsätter
Bergön vara i privat ägo. Den enskilde som förvärvar Bergön
kan förväntas pröva en ökad privat byggrätt på den ianspråktagna platsen för de byggnader som idag innehar bygglov.
Ön kommer sannolikt även fortsättningsvis endast vara
tillgänglig för de med egen möjlighet att ta sig sjövägen.
Allmänhetens tillgång genom strandskydd gäller. Dock
förväntas inte någon ökning av tillgängligheten ske genom
persontransporter till ön eller genom tillgänglighetsanpassade vägar på ön. Underhållet av skog och mark på ön kommer
sannolikt inte att öka.

Slutsats av lokaliseringsprövning

En sammanställning av de alternativa platsernas förutsättningar utifrån de satta bedömningskriterierna redovisas i
matrisen på nästa uppslag.

ASPÖJA

Sammantaget är kommunens bedömning att alla tre platserna har förutsättningar för utveckling med byggnader och
anläggningar för besöksnäring och fler bostäder. På samtliga
platser är utveckling av besöksnäringen beroende av privata
aktörer och initiativ. På Aspöja och i Tyrislöt finns bofast
befolkning och flera privata aktörer med olika intressen.
Bergön har – genom sitt läge med närhet både till servicen
i Arkösund och natur- och upplevelsevärdena i norra Sankt
Anna skärgård, den gamla militäranläggningen, det faktum
att ön är påverkad av mänsklig aktivitet och att viss infrastruktur redan är utbyggd – en unik potential för utveckling.
Sett ur ett genomförandeperspektiv bedöms det mot ovan
angivna förutsättningar vara enklare att utveckla Bergön med
en besöksanläggning än vad det sannolikt är på Aspöja eller i
Tyrislöt i nuläget. Vidare är det på Bergön som initiativtagaren till den föreslagna utvecklingen är intresserad av att genomföra sina idéer, inte i Tyrislöt eller på Aspöja. Kommunen ser inte att det finns någon möjlighet att på egen hand
driva en liknande satsning på kommunal mark i Tyrislöt.

TYRISLÖT

Kommunens slutsats är att Bergön kan utvecklas till en
tydlig entrépunkt till Sankt Anna skärgård norrifrån och
att denna kan komplettera och stärka en eventuell framtida
utveckling med inriktning på besöksnäring i såväl Tyrislöt
som på Aspöja.
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Tillgänglighet till service med mera.

Bergön

Aspöja

Tyrislöt

• Bergön ligger cirka 7 min. båtväg från Arkösund på fastlandet. Detta är också den hamn som används för vidare färd på
fastlandet.

• Aspöja ligger cirka 20 min. båtväg från Arkösund på fastlandet. Detta är också den hamn som används för vidare färd på
fastlandet.

• Tyrislöt ligger på Norra Finnö som har broförbindelse med
fastlandet och nås från Söderköping via väg 210.

• Arkösund ligger 52 km från Söderköping respektive Norrköping (cirka 50 min. med bil).

• Arkösund ligger 52 km från Söderköping respektive Norrköping (cirka 50 min. med bil).

• Östgötatrafiken har busslinje 440 som går mellan Norrköping
resecentrum och Arkösund, måndag–söndag.

• Östgötatrafiken har busslinje 440 som går mellan Norrköping
resecentrum och Arkösund, måndag–söndag.

• Östgötatrafiken har skärgårdslinjen 781 med båt för området
Arkösund–Arkö–Aspöja–Birkö, måndag–fredag, söndag.

• Aspöja omfattas av kollektivtrafikplikt. Östgötatrafiken har
skärgårdslinjen 781 med båt för området Arkösund–Arkö–
Aspöja–Birkö, måndag–fredag, söndag.

• På Bergön finns en kaj tillgänglig för djupgående båtar.

• Tyrislöt ligger 44 km från Söderköping (cirka 40 min. med
bil) och 59 km från Norrköping (cirka 58 min. med bil)
• Bussförbindelse till Tyrislöt finns ej. Östgötatrafiken har
busslinje 452 som går mellan Söderköpings resecentrum
och Lagnö, endast vardagar.
• I Tyrislöt finns hamn med lastkaj och pontonbrygga.
• Östgötatrafiken har skärgårdslinjen 777 med båt för området Lergraven–Kallsö–Tyrislöt–Missjö, måndag– fredag,
söndag. Tyrislöt trafikeras också av privat skärgårdstrafik.

• Östgötatrafiken har två hållplatser på Aspöja. Bryggorna är
• Närmaste kommersiella service finns i Arkösund i Norrköprivatägda och upplåts för angöring av kollektivtrafik.
pings kommun. Det är säsongsöppna verksamheter som
• Sommarhandel finns vid Sankt Anna kajakuthyrning, främst
• Närmaste kommersiella service finns i Arkösund i Norrköför besöksnäringen. Lanthandel finns i Bottna, cirka 20 km
livsmedelsbutik med systemombud, apoteksombud och uttagsautomat, kiosker, viss försäljning, restauranger och pubar.
pings kommun. Det är säsongsöppna verksamheter som
norr om Sankt Anna. Viss handel vid Tyrislöts camping.
livsmedelsbutik med systemombud, apoteksombud och ut• I Arkösund har Sjöräddningssällskapet en sjöräddningssta• Övrig allmän och kommunal service såsom vårdcentral etc.
tagsautomat, kiosker, viss försäljning, restauranger och pubar.
tion, 7 min. båtväg från Bergön.
finns i Söderköping
• I Arkösund har Sjöräddningssällskapet en sjöräddningssta• I Arkösund har Sjöräddningssällskapet en sjöräddningsstation, 15–20 min. båtväg från Aspöja.
tion, cirka 35 min. båtväg från Tyrislöt.

Befintlig fysisk infrastruktur

• Kaj för djupgående båtar.
• Bunkrar, värn, skyttegravar, bergrum etc.
• Mindre körvägar med god bärighet på berg och bergkross
finns kvar efter militärens användning och avveckling av ön.
• Borrad färskvattenbrunn, ledningsdragningar för vatten,
avlopp, el och tele.

Betydelse och tillgänglighet för friluftsliv,
rekreation och upplevelser

• Goda landstigningsmöjligheter för båt.
• För paddlare finns det skyddade, grunda vikar där det är
enkelt att ta upp kanot/kajak på land.
• Stränderna på ön är obebyggda.
• Det finns möjlighet att använda ön som tältplats.
• Det finns platser som är iordningställda som rastplats med
bänkar.
• Det finns både synliga och dolda lämningar efter militära
anläggningar att upptäcka och utforska.
• Fågellivet i området är rikt.
• Ön ligger på upptäckaravstånd till andra öar med höga natur-,
kultur- och upplevelsevärden.
• Ön är fördelaktig för kajaktister att utgå ifrån för paddling i
den yttre skärgården och för att nå Sankt Anna skärgård norrifrån. För ovana kajaktister är fjärden mellan Arkösund och
Bergön öppen och svårpaddlad.
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• Allmän hamn saknas, alla bryggor på ön är privatägda eller
ägs genom samfällighet.
• Enskilda brunnar för dricksvatten. Arbete pågår för att möjliggöra en avsaltningsanläggning. Anläggningen är dimensionerad för bebyggelse som finns på ön idag, cirka 30 av 60
fastigheter har anmält intresse.
• Enskilda avlopp. Inga gemensamma lösningar som driftas
som gemensamhetsanläggning finns.
• Möjligheten att uppleva ön till fots är goda då Aspöja är en av
de större öarna i Sankt Anna skärgård. Dock är flera betesmarker inhägnade vilket begränsar rörligheten.
• Gästhamn saknas, vattenområdet utanför ön är grunt vilket
försvårar för större båtar att ankra invid land.
• För kajaktister kan det vara svårt att angöra en brygga. Då ön
är stor finns det möjlighet att angöra naturliga stränder.
• Säsongsöppen restaurang finns mitt på ön.
• På norra delen av ön finns ett större sammanhängande ekskogsområde med kultur- och betespåverkad hagmark.
• På ön finns bebyggelse som både utgör kulturmiljö och
boendemiljö.
• Större delen av stränderna är obebyggda. Fågellivet i området är rikt.
• Ön ligger i närheten av andra öar med höga natur- och upplevelsevärden.
• Från ön är det enkelt att ta sig vidare till övriga delar i skärgården.

BEGÄRAN OM PLANERINGSBESKED FÖR ASPÖJA 1:18 (BERGÖN) SÖDERKÖPINGS KOMMUN • 2020.11.06 • 3. Avvägningar och ställningstaganden

• Till hamnen i Tyrislöt går väg 210 (statlig). Vägen har en förhållandevis god standard väster om Lagnöströmmen. Öster
därom är den krokig och smal.
• Hamnen i Tyrislöt (södra delen) används för såväl turisttrafik
som nyttotrafik.
• Småbåtshamn (norra delen) används för fritidsbåtar.
• Vatten- och avloppsverk finns i Tyrislöts hamn. Detaljplan
för nytt verk har antagits. Den har dock överklagats.
• Camping med campingplatser, uthyrningsstugor, gästhamnsplatser, pub, dansbana m.m.
• Skärgårdsmuseum finns i vid campingen och drivs av Sankt
Anna hembygdsförening.
• Kajakuthyrning finns.
• Öster om Tyrislöt är många av stränderna bebyggda med
fritidshus. I nordost är stränderna obebyggda.

Känslighet gällande natur- och kulturmiljö

Bergön

Aspöja

Tyrislöt

• Bergön ligger i sin helhet inom strandskyddat område (utökat
till 150 meter). Omgivande vatten omfattas av strandskyddat
område (utökat till 300 meter).

• På Aspöja omfattas landområdena av strandskyddat område
(utökat till 150 meter). Omgivande vatten omfattas av strandskyddat område (utökat till 300 meter). Det finns områden
som inte omfattas av strandskydd mitt på ön.

• Vid Tyrislöt omfattas landområdena av strandskyddat område, 100 meter. En bit ifrån hamn och camping är strandskyddet på land utökat till 150 meter respektive 300 meter.
Omgivande vatten omfattas av strandskyddat område
(utökat till 300 meter). Det finns områden som inte omfattas
av strandskydd kring Tyrislöt.

• På den södra delen av ön finns tallskog och hällmarkstallskog
med högt naturvärde enligt naturvärdesinventering. Inga
• Öns centrala del utgörs av ett vidsträckt och låglänt odlingsmiljöer omfattas av miljöbalkens skydd i 7 kapitlet.
och beteslandskap.
• Ålgräsängar finns i vattnen nordost om Bergön. Bottenundersökningar har identifierat områden med låga värden för
bottenfauna på öns västra sida.
• Ligger i sin helhet är av riksintresse för både naturvård och
för friluftslivet.
• Ingår i MPA-området (BSPA-området) Sankt Anna–Missjö,
vilket innebär att området har ett internationellt intresse.

• Ekskogsområdet Alnholm på öns norra del utgör naturreservat.
• På öns nordvästra del finns ett mindre Natura 2000-område
enligt art- och habitatdirektivet.
• Merparten av ön omfattas av ängs- och betesmark enligt
Länsstyrelsens inventeringar. Dessa är uppmärksammade
i kommunens naturvårdsprogram som högsta naturvärdesklass.

• Nyckelbiotop finns i anslutning till centrala delar av Tyrislöt.
Miljön är också uppmärksammad som ängs- och betesmark
(skogsbete) och har högsta naturvärdesklass i kommunens
naturvårdsprogram.
• Potentiellt goda förutsättningar för blåstång och kärlväxter
på bottenmiljöer enligt Länsstyrelsens modellering.
• Ligger i sin helhet är av riksintresse för både naturvård och
för friluftslivet.

• Vattenområdet runt ön är grunt och kan utgöra ekologiskt
känsliga områden.
• Ligger i sin helhet är av riksintresse för både naturvård och
för friluftslivet.

Förutsättningar för destinationsutveckling

• Ön har omfattande militära anläggningar som kan åskådliggöra internationell militärhistoria.
• Tillgängligheten till upplevelsevärdena i den yttre skärgården
är goda.
• Strategiskt läge nära Arkösund som har kollektivtrafik och
viss service.
• Befintlig kaj med kapacitet att ta emot större, djupgående
båtar.

Genomförandefrågor

• Förutsättningarna för att använda befintliga bryggor för angöring för besöksanläggning är dåliga. Kräver överenskommelse med privata ägare eller samfälligheter. Oklara/outredda
markägoförhållanden i befintlig hamn.
• Attraktivt landskap som till stora delar betas eller brukas.
Många fastighetsägare. Delvis stängslade betesmarker som
gör markerna svårtillgängliga. Odlingsmark har juridiskt
skydd.

• Utvecklingen har stöd i ÖP.

• Översiktsplanen ger stöd för en utveckling av Aspöja som
nod för turism och besöksnäring. Fördjupningen av översikts• På ön finns ingen annan bebyggelse/boende att ta hänsyn till.
planen ger dock mycket svagt stöd för utveckling av besöks
näringen på Aspöja.
• Ön är i privat ägo, med en fastighetsägare.
• Söderköpings kommun har lämnat positivt planbesked för
utveckling.

• Teoretisk möjlighet finns att placera ny bebyggelse utanför
strandskyddat område.

• Utvecklingen av ön ingår i projektet Coast4us där Länsstyrelsen i Östergötlands län och Söderköpings kommun också är
projektdeltagare.

• De 70 fastigheterna på Aspöja ägs av drygt 100 personer.
25 personer är skrivna på fastigheter på ön. På ön förekommer också komplicerade ägandeförhållanden med samfälligheter etc. Detta faktum är en utmaning när det gäller en
samsyn för utvecklingsprojekt på ön.

• Tyrislöt har fastlandsförbindelse och går att nå med bil.
• Kommunen ger i en vision för Tyrislöt stöd för en utveckling
av hamnområdet, campingen och kringliggande privata
fastigheter.
• En privat aktör har initierat planarbete i syfte att utveckla
hamnen österut med ny småbåtshamn, bryggpromenad,
sjöbodar, och uthyrningsstugor. Arbetet ligger vilande
sedan flera år tillbaka.
• Översiktsplanen ger stöd för utveckling av Tyrislöt som nod
för besöksnäringen.
• Teoretisk möjlighet finns att placera ny bebyggelse utanför
strandskyddat område.
• Kommunen äger mark i anslutning till hamnen och campingen. Övrig mark är i enskild ägo.
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4. Bergön 2030

Tänk om
Året är 2030. Nådens år. Av många samhällsaktörer angivet
som ett målår då vi tillsammans har nått långt i vår strävan
efter ett hållbart samhälle. Nöjesresorna ser annorlunda ut
nu. Färre besöker Thailands stränder, fler har upptäckt allt
vad Sverige och Norden har att erbjuda. I början av 20-talet fick inhemsk besöksnäring verkligen en skjuts. Aktörer
formerade sig, etablerade nätverk, stöttades av lokala och
regionala turistorgan och tillströmningen av människor ökade stadigt. Näringen blev delvis överrumplad av besökstrycket och efter några år hittades lösningarna till ett ”lagom
anspråkande” av de landskapliga tillgångarna genom digitala
tjänster och en samordnad planering.
Sankt Anna är en plats i människors medvetande. Planeras
en resa till Östergötland och ostkusten försöker familjer
gärna få till besök på såväl Kolmårdens djurpark som Lalandia, Sankt Anna, Astrid Lindgrens värld och Kalmar slott.
Bergön med dess spännande historia kittlar liten som stor.
På avstånd syns tornen som minner om geopolitiken som
präglade förra århundradet – gränsen mot en stormakt i öst.
Nästan spöklika på håll, men vid närmare titt ett fint sätt
att få överblick över allt vad Sankt Anna har att erbjuda. De
sällsynta fåglarna seglar i horisonten, kajakpaddlarna lämnar
ljusa strimmor i vattnet och den speciella mixen av kalt berg
och lummig vegetation tecknar landskapet.
På Bergön finns flera sätt att övernatta – från lite enklare
vistelse till mer påkostade alternativ. Det finns något för alla.
Och tänk att verkligen få bo i en bunker! Den planerade
bebyggelsen är uppförd ungefär till hälften och det pratas om
att den där efterlängtade Naturumbyggnaden kommer till
stånd i samband med att Nationalpark Sankt Anna verkligen
blir av. Såväl forskare och allmänhet gläder sig och ser fördelar med att de infopoints och enklare lokaler som hittills
använts, får ett rejäl lyft.
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Hantverkarna kommer så gott som dagligen till Bergön.
Alltid är det något projekt som etableras. Det senaste i raden
är en bogemenskap med byggnader uppförda på varv på
fastlandet, som transporterats ut och försiktigt lyfts på plats.
Den arkitektur- och hållbarhetsintresserade boendegruppen
anlitade unga arkitekter som skapade unika boenden anpassade för de olika familjerna och till landskapet. De blev på
så sätt en attraktion, inte bara för boendegruppen utan också
för besökarna. Och att kanontornen fick årets arkitekturpris
i tidningen ”Arkitektur & destination” var lika glädjande som
att CNN gjorde reportage från Sankt Anna och Bergön.
Så många boenden, restauranger och serviceställen som
märkt av trycket från alla de som arbetar i skärgården numera. Och detta märks framför allt under höst, vinter och
vår. Det var ju så folktomt här förr. Nu finns ett puttrande
liv som också har sina toppar vid evenemang som Skridskofestivalen och swimrun-tävlingarna. Det småputtrande livet
består bland annat av de deltidsboende i skärgården som
genom fiberuppkoppling arbetar från co-workingplatserna
eller sin egen vrå. Att starta dagen med en paddeltur för att
sedan koppla upp sig för arbetsmöten är en kombination
som ger mervärde i tillvaron. Bergön har verkligen blivit ett
ställe att vara på, både för den tillfällige besökaren och för
skärgårdsbon.

Foto: Do the North

Foto: Do the North

Tänk hur det går att utveckla den enorma investering
försvarsmakten en gång gjorde för rikets säkerhet. Ett återbruk i hållbarhetens tecken – såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt.

Foto: Do the North
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Foto: Nicolás Valdés Rojic Projekt: Sauna with a view, PANORAMA

5. Källor
Tryckta och digitala källor

Norrköpings kommun ”Kvalitetsprogram Inre Hamnen” (2016)

Aspöja fastigheter ”Militära lämningar” (2020)

Norrköpings kommun ”Översiktsplan för landsbygden” (2017)

Helen & Hard ”Utvecklingsskiss” (2020)

Norrköpings tidningar ”De skulle stoppa fienden”, artikel 2018-10-17 (https://nt.se/nyheter/soderkoping/de-skyddadelandet-fran-en-hemlig-o-om5491559.aspx)

Fortifikationsverket, relationsritningar för batteriplats Bergön (2001)

Norrköpings tidningar ”Försvaret bantas med betong”, artikel 2001-07-14

Kairos Future ”Framtidsanalys Sankt Anna skärgård – Vägen mot en hållbar utveckling mot 2030” (2020)

Norrköpings tidningar ” ’Tror många vill komma hit’ ”, artikel 2018-10-13 (https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/malet-etthotell-vid-forsvarsanlaggningen-om5508571.aspx)

Kairos Future ”Morgondagens boende- och flyttmönster del 2” (2016)
Kairos Future ”The Future of Outdoor Experiences” (2019)

Region Gotland ”Gestaltningsprogram Bungenäs” (2011)

Kairos Future ”Framtidens upplevelser”
Kairos Future Kairos ”Future Travel Trend Report” (2019), (https://www.unwto.org/market-intelligence)

Region Östergötland m.fl. ”Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030”
(2017)

Lars A Hansson ”Kalla krigets historia och Bergön” (2020)

Regionförbundet Östsam ”Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland” (2012)

Litoralis naturvårdskonsult ”Marina naturvärden inom Sankt Anna-Missjö BSPA-område” (2014)

Region Östergötland ”Besöksnäringsstrategi Östergötland” (2016)

Länsstyrelsen Östergötland ”Acta St Anna -samverkansplan för BSPA området St Anna-Missjö” (2011)

SMHI ”Vindar och vattenstånd Bergön” (2020)

Länsstyrelsen Östergötland ”Bevarandeplan för Natura 2000-området Sankt Anna och Gryts skärgårdar” (2018)

Svenska turistföreningen, STF ”Välkommen att bli franchisetagare i STF”

Länsstyrelsen Östergötland ”BSPA-området S:t Anna-Missjö” informationsfolder (2018)

Söderköpings kommun ”Naturvårdsprogram för Söderköpings kommun” (2008)

Länsstyrelsen Östergötland ”Dokumentation av undervattensvegetation vid föreslagen bryggplats” (2019)

Söderköpings kommun ”Fördjupad översiktsplan för Aspöja” (1994)

Länsstyrelsen Östergötland ”Hållbar skärgård: Miljö-och hushållningsprogram för Östergötlands och Kalmar skärgård”
(1999)

Söderköpings kommun ”Aktualitetsprövning FÖP Aspöja” (2017)

Länsstyrelsen Östergötland ”Område av riksintresse för friluftsliv i Östergötlands län” (2014)
Länsstyrelsen Östergötland ”Planeringsunderlag för kommunernas arbete med kust och havsplanering i Östergötland”
Länsstyrelsen Östergötland ”Regional strategi för att nå friluftsmålen i Östergötland 2020–2030” (2019)

Länsstyrelsen Östergötland ”Riksintressant naturmiljö, Östergötlands län : Nr NRO 050 68, Östergötlands skärgård”
Registerblad (1986)
Naturvårdsverket ”Riksintresse för naturvård och friluftsliv : Handbok med allmänna råd för tillämpningen av 3 kap. 6 §,
andra stycket, Miljöbalken” (2005)
Naturvårdsverket ”Nationalparksplan för Sverige - långsiktig plan” (2008)
Naturvårdsverket ”Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok med allmänna råd för tillämpningen av 3 kap. 6 §, andra
stycket, Miljöbalken” (2005)

Nordic Law ”PM Strandskydd Bergön” (2020)

Telia ”Activity report for Region Östergötland – Numer of visitors in Östgötaskärgården” (2020)
Tillväxtverket och SCB ”Gästnattsstatistik 2019” (2020)
Tove Falk Olsson, Martin Rörby ” Sverige brutal : arkitektur med attityd under 60- och 70-tal” (2018)

Länsstyrelsen Östergötland ”Riksintressen enligt 4 kap miljöbalken” (2011)

Naturföretaget ”Naturvärdesinventering av Bergön i fastigheten Aspöja 1:18, Söderköpings kommun” (2018)

Söderköpings kommun ”Översiktsplan för Söderköpings kommun” (2015)

Vesterlins ”Bergön - Strandskydd” (2019)

Digitala källor
Arctic Bath (https://arcticbath.se/)
Boverket, Bo- och bygggegenskaper (https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/
bygg-bogemenskaper/)
Boverket, PBL Kunskapsbanken (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/)
Bunkertours (https://www.bunkertours.se/)
DN Debatt ”Rätt satsningar på Sveriges nationalparker kan ge en miljard i lokala turistintäkter” (https://www.dn.se/debatt/
ratt-satsningar-pa-sveriges-nationalparker-kan-ge-en-miljard-i-lokala-turistintakter/)
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Femörefortet (https://www.femorefortet.se/Femorefortet-Start.htm)

Referenser strandskyddsärenden m.m.

Geodataportalen (https://www.geodata.se/anvanda/geodataportalen/)

Gotlands län: Angående upphävande av strandskydd och naturreservat Gotlandskusten inom strandskyddat område på Bunge
Biskops 1:23, Gotlands kommun. 2012-05-30

Globala målen 2030 (https://www.globalamalen.se/)
Gröna tak (upp till 90% av dagvatten kan absorberas) https://stud.epsilon.slu.se/254/1/blomberg_a_090608.pdf
Historiska kartor (https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/)
Höga kusten (https://www.hogakusten.com/sv)
Icehotel (https://www.icehotel.com/sv)
Kustartilleriet (Sverige) (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kustartilleriet_(Sverige))

Kalmar län: Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera, Hjorted, Västerviks kommun, Kalmar län.
2018-05-16
Norrbottens län: Länsstyrelsens prövning av miljö- och byggnadsnämndens beslut om att bevilja strandskyddsdispens för
fastigheten Harads 8:70, Boden. 2015-05-20

Landmärke (https://sv.wikipedia.org/wiki/Landm%C3%A4rke)

Västernorrlands län: Mark- och miljööverdomstolens domslut: Detaljplan för hotell vid Kanaludden, del av Ön 2:52 m.fl. i
Härnösands kommun, 2019-09-19

Lådan (Bostad) (https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5dan_(bostad))

Östergötlands län: Detaljplan för Del av kv. Toppmurklan, Varamon, Motala kommun, 2018- 03-06

Naturturismföretagen, Natures Best Sweden (https://naturturismforetagen.se/internationella-studier-lyfter-fram-naturesbest-sweden/)

Östergötlands län: Detaljplan för Fjällskivlingen 1, Varamon, Motala kommun, 2018- 03-06

Naturum (https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/)
Naturum - stöd och riktlinjer (https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Naturum-stodoch-riktlinjer/)
Naturum Getterön (http://getteron.com/)
Naturum, Nyfiken på naturen - varumärkeshandbok för oss som arbetar på Naturum (https://www.naturvardsverket.se/
Documents/publikationer6400/978-91-620-8714-2.pdf ?pid=14116)

Östergötlands län: Detaljplan för Folkets Park 1 m.fl., Varamon, Motala kommun, 2018-12-10
Östergötlands län: Detaljplan för Tvättsvampen m.fl., Varamon, Motala kommun, 2018- 03-06

Muntliga referenser
Genom Coast4us-projektet Bergön har bland annat följande personer bidragit på olika sätt genom möten, workshops och samtal:
Anna Karlin, Planhandläggare, Norrköpings kommun

Carl-Gustaf Hamilton, Skärgårdssamordnare, Region Östergötland

Norrköpingskartan (https://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/kartor/norrkopingskartan-noka-2d-och-3d.html)

Emil Selse, Då projektledare Hållbar destinationsutveckling, Region Östergötland

Regeringen, översyn av strandskyddet (https://www.regeringen.se/4adac9/contentassets/
f547ab3daa5f42a882464558bc86fe13/oversyn-av-strandskyddet-dir.-201941)

Erik Widell, Planhandläggare, Valdemarsvik kommun

Signaturbyggnad (https://sv.wikipedia.org/wiki/Signaturbyggnad)

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket

Strandskyddsdelegationen, goda exempel (http://www.strandskyddsdelegationen.se/stod-och-verktyg/goda-exempel-3/)

Ingela Granqvist, Landsbygdssamordnare, Norrköpings kommun

Sveriges miljömål (https://www.sverigesmiljomal.se/)

Johanna Hagström, Landskapsarkitekt, Ålands landskapsregering

Skyddad natur (https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/)

Lars A. Hansson, Bunkertours.se – arkiv, bland annat med ritningar och skrifter från FortV arkiv och Krigsarkivet samt
intervjuer med aktiva från batteriet

The Forest Tower - Camp Adventure (https://www.southcoastofdenmark.com/holiday/plan-your-trip/forest-tower-campadventure-gdk1108133)
Tillväxtverket, Nyfiken på naturen - varumärkeshandbok för oss som arbetar på Naturum (https://www.naturvardsverket.se/
Documents/publikationer6400/978-91-620-8714-2.pdf ?pid=14116)
Tree Hotel (https://www.treehotel.se/se/)
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Gotlands län: Upphävande av strandskydd och naturreservatet Gotlandskusten vid Snäck camping på fastigheten
Snäckgärdet 1:28, Gotlands kommun. 2015-01-19

Hanna Hammarlund, Verksamhetschef strategisk samhällsplanering, Motala kommun

Maano Aunapuu, Enhetschef områdesskyddsenheten, Naturvårdsverket
Malin Thunborg, Enhetschef enheten för tillväxt, Region Östergötland
Martin Heidesjö, Stadsbyggnadsstrateg, Norrköpings kommun
Niclas Andersson, Planhandläggare, Valdemarsvik kommun
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