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Gemensamt utvecklingsprogram 
för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030 

Det långsiktiga målet för programmet är en kust och skärgård som genom 
sina unika värden är attraktiv för boende, verksamheter och rekreation. Kust 
och skärgård är en attraktiv del av regionen och den ska vara tillgänglig för 
alla. 

 
– En långsiktigt väl förvaltad kust och skärgård med natur-, kultur och 

rekreationsvärden som bevaras och utvecklas. 

– En för alla öppen och tillgänglig kust och skärgård med effektiva, 

miljövänliga transporter och ändamålsenlig infrastruktur. 

– En livskraftig kust och skärgård med förutsättningar för verksamheter 

och kommersiell service som är anpassade till skärgårdens förhållanden året om. 

– En kust och skärgård med behovsanpassad, tillgänglig och resurseffektiv service. 

 



Drivmedelsstationer 

med fossila drivmedel 
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Drivmedelsstationer 

med fossilfria drivmedel 
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Laddstolpar 
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HVO 



ETANOL 



FORDONSGAS 



SNABBLADDARE 
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Kommun Ort 
Beskrivning, tex 
drivmedelsslag Annan service 

Viktigt för 
vem Hamnen Miljökontorets krav Detaljplan 

Föreskrifter 
MSB Stöd/möjliga projekt Omvärlden 

Entreprenörens 
planer Övrigt, tex kunders efterfrågan 

Söderköping Lagnöbron 
4 tankar, diesel, gröndiesel, 95 och 
98 oktan bensin. 

Vattenpåfyllning. Leverear HVO till 
en entreprenör (har inte egen tank 
för det på plats men ombesörjer 
affären)   

Underhåll av 
trämaterialet på 
kajen? 3-4 m 
djup. 

En pump står på gräs, nära till 
drickvattenbrunn. Risk vid 
påfyllning. Ev är vattentäkten på 
olämlig plats?       

Vad vill kunderna 
ha?   

Tillstånd för drivmedel 12 år till. Har korrisionsskyddande rör under 
mark. Kan få plats med HVO om man slutar med gröndiesel och 
använder den tanken. 

  Mon 
Drivmedelstank nyttjas enbart av 
kollektivtrafiken.  

Dagligvarubutik som kommer att 
vara helårsöppen.                   

  Stegeborg                       

  Tyrislöt 
2 tankar, diesel och 95 oktan 
bensin. Sommaröppet. 

Sommaröppen dagligvarubutik 
(inte fullsortiment).     Åtgärder krävs senast 30/6 2022.           Har tillstånd för drivmedel ytterligare 4 år. 

  Umarö Gästhamn. Potential för sjömack.                     

Kartläggning 
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Kommun Ort 
Beskrivning, t ex 
drivmedelsslag Annan service 

Viktigt för 
vem Hamnen Miljökontorets krav Detaljplan 

Föreskrifter 
MSB Stöd/möjliga projekt Omvärlden 

Entreprenörens 
planer Övrigt, t ex kunders efterfrågan 

Valdemarsvik Fyrudden   
Helårsöppen dagligvarubutik. 
Restaurang och glass sommartid.     

Tunga transporter får inte ske på 
kajen. Lastbilar får inte tanka här.     

Projektet Smart marinas har 
investeringsplan för hamnen.       

  Gryts varv 
Qstar. Går att tanka både bil och 
båt. Har vilka drivmedel?                     

  Valdemarsvik                       

Norrköping Ort 
Beskrivning, tex 
drivmedelsslag Annan service 

Viktigt för 
vem Hamnen Miljökontorets krav Detaljplan 

Föreskrifter 
MSB Stöd/möjliga projekt Omvärlden 

Entreprenörens 
planer Övrigt, tex kunders efterfrågan 

Norrköping Arkösund                       

  Björnö                       


