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Beslut om remiss av förstudie: Framtida skärgårdsterminal 
för persontrafik inom detaljplan för Fiskebäcks hamn 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

Frågeställningar i tjänsteutlåtandet samt förstudien (bilaga 1) översänds till Västtrafik, 

Trafiknämnden, Fastighetsnämnden och Park- och naturnämnden för besvarande och 

synpunkter. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret önskar remittera förstudien: Framtida skärgårdsterminal för 

persontrafik inom detaljplan för Fiskebäcks hamn till berörda nämnder och Västtrafik för 

inhämtade av synpunkter på de slutsatser som redovisas samt erhålla svar på ett antal 

frågor med koppling till behovet av framtida skärgårdsterminal för persontrafik vid 

Fiskebäck.  

Utgångspunkten för kommande detaljplanearbete är att göra en detaljplan för en 

utveckling av Fiskebäcks hamn i enlighet med det sökta planbeskedets intensioner. Denna 

inriktning innebär att de konkurrerande mark- och vattenanspråk från andra viktiga 

intressen såsom framtida behov för godstrafiken och persontrafiken till södra skärgården 

inte kommer att vara möjligt i framtiden på platsen. För godstrafiken är behovet mer 

närliggande i tid medan persontrafiken är för möjliga framtida behov.  

Med stöd av ställningstagandet i förslaget till ny översiktsplan ser förvaltningen att det är 

möjligt att bevara möjligheten att komplettera Saltholmen med en ny skärgårdsterminal 

för persontrafik vid Fiskebäck när behovet uppstår i framtiden. Förvaltningen gör 

bedömningen att det inte är en utgångspunkt in i det kommande planarbetet då 

framdriften i planarbetet då äventyras. Förstudien som nu finns framtagen beskriver 

förutsättningarna för vad som krävs om en skärgårdsterminal för persontrafik ska vara 

möjlig att lokalisera vid Fiskebäck i en framtid. 

Frågeställningar:  

• Ska möjligheten säkerställas för att på sikt kunna anordna en skärgårdsterminal 

vid Fiskebäck som avlastar Saltholmen avseende terminal för persontrafik? 

• Vad krävs i detta skede, vid detaljplaneprövning av fiskeriverksamhet, för att 

säkerställa möjligheten att på sikt kunna anlägga en skärgårdsterminal för 

persontrafik i Fiskebäck? Finns andra möjligheter än de som anges i bifogat 

underlag för hur detta skulle kunna lösas? 

• Vilka är konsekvenserna av att reservera möjligheten för en framtida 

skärgårdsterminal för persontrafik vid Fiskebäck? 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-11-18 

Byggnadsnämnden 2021-12-14 
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• Övriga synpunkter om slutsatserna i förstudien?  

Då det är ett strategiskt ställningstagande med konsekvenser på lång sikt för utvecklingen 

av södra skärgården föreslås byggnadsnämnden fatta beslut om inriktning för 

detaljplanearbetet för Fiskebäcks hamn efter genomfört remissförfarande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

då frågan i detta skede endast handlar om att inhämta synpunkter från berörda nämnder 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension då 

frågan i detta skede endast handlar om att inhämta synpunkter från berörda nämnder 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension då frågan i detta skede endast handlar om att inhämta synpunkter från berörda 

nämnder. 

Bilagor 

1. Förstudie: Framtida skärgårdsterminal för persontrafik inom detaljplan för 

Fiskebäcks hamn 

2. PM Kompletterande angöring för skärgårdstrafiken  
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Ärendet  

Stadsbyggnadskontoret önskar remittera förstudien (bilaga 1) till berörda nämnder samt 

Västtrafik för inhämtade av synpunkter på de slutsatser som redovisas samt erhålla svar 

på ett antal frågor med koppling till behovet av framtida skärgårdsterminal vid Fiskebäck. 

Sista svarsdatum är 2022-04-01. Inkomna yttranden ska därefter utgöra underlag inför 

ställningstagande i byggnadsnämnden för inriktning i kommande planarbete för 

Fiskebäckshamn. Nuvarande inriktning är att planera för en utveckling av Fiskebäcks 

hamn som inte möjliggör etablering av gods- och persontrafik till Södra Skärgården på 

platsen. 

Beskrivning av ärendet 

2019 fick byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för kompletterande 

angöringspunkter för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen inom ramen för arbetet 

med ny översiktsplan (KF 2019-09-12 §22). Ett PM har under 2020 tagits fram med 

fokus på kompletterande angöring för skärgårdstrafiken. PM:et jämför tänkbara 

angöringsplatser som kan avlasta Saltholmen avseende skärgårdstrafik för 

persontransporter, då Saltholmen är hårt belastad och i behov av ombyggnad. 15 platser 

studerades, däribland Fiskebäck, som bedöms vara lämplig för avlastning av Saltholmen 

på sikt.  En utvecklad skärgårdstrafik både för gods- och persontransporter är av vikt för 

att ge förutsättningar för en levande skärgård, och kan underlätta för boende i skärgården 

att arbeta eller gå i skolan på fler platser på fastlandet. 

Vidare har en planansökan inkommit gällande utveckling av Fiskebäcks hamn för fiskeri- 

och kustbevakningsändamål. Förslaget innebär utbyggnad med ny kaj och pir vid 

Dansholmen samt ny kaj vid Saltskär i anslutning till befintlig vågbrytare. Även 

vattenområdet mellan Dansholmen och hamnområdet föreslås ianspråktas för att 

möjliggöra utökning av hamnen. Ytor för hamn föreslås utökas. Förslaget går i linje med 

Riksintresse yrkesfiske och har fått positivt planbesked från byggnadsnämnden (2021-03-

16). En avvägning mot intresset att på lång sikt kunna utveckla Fiskebäck för 

skärgårdstrafik behöver dock göras. Enligt beslutet om planbesked ska denna fråga 

utredas för att ge en inriktning för kommande planarbete. 

Förstudien (bilaga 1) syftar till att utreda huruvida utbyggnad av Fiskebäcks hamn med 

nya kajer vid Saltskär och Dansholmen för fiskeverksamhet och kustbevakningsändamål 

kan kombineras med framtida skärgårdstrafik för persontransporter i syfte att avlasta 

Saltholmen. Det är av vikt att poängtera att skärgårdstrafik inte är aktuellt idag, men att 

hänsyn krävs för att mark- och vattenområde ska kunna säkras för en möjlig framtida 

kombination av fiskeriverksamhet och skärgårdstrafik i området. I arbetet med förstudien 

har förutom stadsbyggnadskontoret representanter för trafikkontoret, fastighetskontoret, 

park och naturförvaltningen och Västtrafik deltagit. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Stadsbyggnadskontoret är positiva till en utveckling av Fiskebäcks hamn i enlighet med 

det sökta planbeskedets intensioner. I gällande översiktsplan, ÖP09, anges att 

riksintresset inte kan tillmötesgås i Fiskebäckshamn. I förslaget till ny översiktsplan 

anges dock att riksintresset för landningshamn kan tillgodoses här. Det givna 

planbeskedet ligger därmed i linje med inriktningen i den nya översiktsplanen. Förslaget 

till ny översiktsplan anger även ett möjligt läge för framtida angöring på lång sikt för 

skärgårdstrafiken.  
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Förvaltningen ser dock en betydande risk för södra skärgårdens långsiktiga utveckling om 

staden avsäger sig möjligheten att på sikt kunna möjliggöra för en skärgårdsterminal för 

persontrafik vid Fiskebäck när ett sådant behov uppstår. Fiskebäck är den plats som har 

bäst förutsättningar att avlasta Saltholmen med liknande funktioner. Förvaltningen gör 

också bedömningen att det blir svårt att möjliggöra en framtida terminal som det i 

dagsläget inte finns något intresse från kollektivtrafikhuvudmannen att förverkliga i 

närtid eller en utpekad framtid samtidigt som att de planintressenter i en kommande 

detaljplan kommer att göra investeringar i fiskhamn där de vill ha rådighet över marken 

under längre tid genom att staden upplåter tomträtt. För att få framdrift i kommande 

planarbete kommer detta att genomföras enligt ansökan om planbesked vilket innebär att 

detaljplanering för fiskhamn görs och ytor för eventuellt kommande skärgårdsterminal 

inte är med i planeringen och då inte heller är möjligt att anlägga i framtiden. 

Förvaltningen gör bedömningen att fiskeriintresset och att värna ytor för en möjlig 

framtida terminal för persontrafik i nuläget är svåra att förena. Om de olika ändamålen 

skall förenas måste delar av den aktuella avgränsade ytan få en annan avtalsform i 

enlighet med förstudiens förslag. Då kan den reserverade ytan disponeras av 

fiskeriintresset i 20-30 år eller så länge behov av skärgårdsterminal för persontrafik inte 

föreligger. Skulle behov uppstå har staden fortsatt kvar rådigheten till skillnad från om 

avtalsformen tomträtt tillämpas för hela den aktuella ytan. I det fall tomrättsavtal 

tillämpas på hela den aktuella ytan gör kontoret bedömningen att vi avhändat oss 

möjligheten att få till en terminal i framtiden.  

Då det är ett strategiskt ställningstagande att detaljplanera endast för fiskhamnsändamål 

och omöjliggöra framtida skärgårdsterminal som har konsekvenser på lång sikt för 

utvecklingen av södra skärgården föreslås byggnadsnämnden fatta beslut om inriktning 

för detaljplanearbetet om frågan. Som underlag för byggnadsnämndens beslut föreslås 

förstudien samt nedanstående frågeställningar skickas till trafiknämnden, 

fastighetsnämnden samt park- och naturnämnden för synpunkter. 

 

Frågeställningar:  

Utifrån byggnadsnämndens inriktning att detaljplanera endast för fiskhamn som inte 

möjliggör framtida Skärgårdsterminal. 

1.Ska möjligheten att på sikt kunna anordna en skärgårdsterminal vid Fiskebäck som 

avlastar Saltholmen säkerställas? Finns andra möjligheter än de som anges i bifogat 

underlag för hur detta skulle kunna lösas?  

2.Vilka är konsekvenserna av att ha kvar möjligheten för en framtida 

skärgårdsterminal vid Fiskebäck? 

3. Övriga synpunkter om slutsatserna i förstudien? 
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