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- Avyttra fastigheter som ej längre nyttas för totalförsvaret 

- Slussa fastigheterna vidare till civil användning 

- Försäljningsförordningen ger förtur till andra statliga aktörer 
och kommunen. Därefter säljs fastigheterna via anbud. 

- Affärsmässighet 

- Säkra naturvärden och värden för friluftslivet 

 

 

FORTVS roll 



- 2007 Försvarsmakten säger upp hyresavtalet med FORTV 

- 2007 Fejan ingår i Skärgårdsutredningen 

- 2008 Avstyckning Karantänsjukhuset 

- 2011 Avstyckning torpet  

- 2012 FORTV söker och får planbesked 

- 2013 Informationsmöte om planprogram 

- 2014 Regeringsbeslut om försäljning och planläggning 

- 2015 FORTV erhåller grundkarta och kallar till planevent 

 

 

 

Historik 



- Medger att FORTV avyttrar Tjockö  

     1:66 till Skärgårdsstiftelsen  

 

- Medger att FORTV avyttrar resterande  

     fastigheter efter detaljplaneläggning 

 

- FORTV ej långsiktig ägare, status quo  

     är inget alternativ. 

 

Regeringsbeslutet 



 

 

 

 

 

Tidigare skisser 

2004: 

19 fritidstomter,      1 
200-1 300 kvm 

 

 

 

 



Tidigare skisser 

2010: 

10 tomter i grön 
området 

Restaurering av    von 
Döbeln och 
Gashuskajen 

Ev. kompletterande 
bebyggelse på 
Skärgårdsstiftelsen 
mark 

 

 

 

 

 



Tidigare skisser 

2011: 

30 uthyrningsstugor 

Upprustning av von 
Döbeln  

Aktivitets- och sport 
anläggning 

 

 

 

 



- Börja med ett tomt ark 

- Dialog 

- Gemensam vision 

- Återkoppling till öborna lördag 12/9 
kl 11.00 

- Uppdatera planansökan hösten 2015 

- Vanliga planprocessen tar vid med 
samråd 2016 

- FORTV avyttrar fastigheterna 
tidigast 2017 

 

 

Planevent och framtiden 



COMMUNITY ARCHITECTURE 



Kew Thameside  

London 

 

Architecture and Placemaking 

 



London Wetland 
Centre 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfg8N3f7McCFYU4GgodHIcNcg&url=http://www.londontop100.co.uk/top-80-things-to-do-london.htm&psig=AFQjCNHXxXNpXO5mEKpxiecWG79Q3Ye0Wg&ust=1441984143058792


Community Planning Tanjung Ringgit  

Lombok 



JTP Community Planning projects over last 20 years 



Abu Dhabi 



Sweden 



China 



“We want to benefit from the eco-resort - 

we can sell fish direct to the restaurants and 

our children can be get jobs in tourism!” 

Lombok 



Caterham Barracks, 

London 





Masterplan 
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Charrette, juni 2015 



19-21 juli 2015 

 

Enskilda möten med fastighetsägare och verksamheter. 

 

Sammanfattning av de viktigaste punkterna: 

 

 Tidigare planer och Fortifikationsverkets kommunikation med 

öborna uppfattades som dåligt genomtänkt, lämnade för lite 

grönområde och saknade balans. 

 

 Bryggan ska vara offentliga och inte i händerna på en tredje part.  

Förberedelser 



 Hur många fler besökare orkar ön med? Detta är en återspegling 

och / eller oro som många uttryckt. 

 

 Inga större problem med att besökare går in på folks tomter, 

även om det händer. 

 

 Vatten och avfall: En oro var den begränsade tillgången till vatten 

på ön, det finns en rädsla för att nya bostäder kan skapa problem. 

Behandlingen av ökat avfall (toalett samt material) togs upp  den 

nuvarande infrastrukturen klarar inte mer belastning. 
  

Förberedelser 



 Service på ön: Det finns oro för att både båtförbindelser och 

posttjänster har minskat och att detta kan leda till en fortsatt 

trend av minskad service till Fejan. 

 

 Bevara Naturvärden: Eftersom området på 

Fortifikationsverkets mark har blivit ett viktigt friluftsområde 

på ön fanns det en känsla av potentiell förlust om stora delar 

av den inte längre skulle vara tillgänglig. 

Förberedelser 



Eventuella godtagbart byggnadsområden: Det fanns en generell 

acceptans för: 

           o Byggnation bakom och runt von Döbeln; 

           o Från Von Döbeln ner mot Gashuskajen; 

           o Gashuskajen och en ny brygga; 

           o Runt den gamla garden; 

           o von Döbeln. 

 

  Den södra delen av ön: Helst ingen utveckling alls. 

Förberedelser 



CPW inbjudan 



anländer 



Rundtur / förberedelser 



Rundtur / förberedelser 



Förberedelser 



Registrering 



10.00 Fika 
10.30  FORTV hälsar välkomna & introduktion 
10.45  Fejan rundtur 
12.00 Lunch 
13.00  FORTV Introduktion 
13.10  - Workshop 
14.20  Skissa förslag  -  
15.00  Fika 
16.15  Redovisningar 
16.45  Vägen framåt 
17.00  Slut 

  

 

Schema “En vision för Fejan” 



Fika 



Introduktion 

Gör om, gör rätt  

  



Rundtur 



Rundtur 



Rundtur 



Rundtur 



Rundtur 



Workshop 



Workshop 



Workshop 



Infrastrukturen är ett problem för den norra 

delen av ön  i söder har vi inga problem   



Vi har stora problem att behålla personal  

 folk skulle vilja bo och arbeta här.   Utvecklingen kan finansiera hyreshus  

för personal.   



En nod för norra skärgården. 

  
Antalet besökare jämfört med kvalitet. 

  



Folk som bor i von Döbeln hotellet skulle  

vara en bättre sorts turister.   En renoverad vomöbeln skulle van  

Döbeln mötesplatsen för ön.   



Vi behöver ta hand om historen och kulturen  

och säkerställa att de gröna områdena kan 

återställas. 

 Det är hög tid att betala tillbaka! 

  
 



Problem 

För få affärsverksamheter:  

Begränsat underlag för affärsverksamheter. 

 

Infrastruktur: 

Inga allmänna toaletter, marken är dåligt dränerad, bättre vatten- 

och avloppslösningar behövs för verksamheterna. 

 

Sim/Bad strand: 

För få badstränder och inga för allmänheten. 

 

Nedskräpning: 

En organiserad sophantering samt återvinning sågs som ett 

problem, särskilt när det gäller restaurangens sopor. Skräp i 

naturen särskilt längs grusvägen är ett problem. 

 

 

Problem 



Problem 

Naturvärde: 

Det finns en oro att för mer människor eller för stor exploatering 

kan skapa slitningar på / i naturen och äventyra bevarandet av 

natur och kulturvärden. 

 

Störande Event: 

Ett fåtal påverkas av kvällsverksamhet på restaurangen.   

 

Vatten: 

Det finns en oro att en exploatering kan påverka vattentillgången 

på ön.  

 

Von Döbeln: 

Behov av att rusta upp von Döbeln. 

 

Problem 



Problem 

Stigar: 

Det finns för få promenadområden på ön. Norra delen är igenväxt 

och den befintliga vägen är inte utmärkt.  

 

Stor expansion: 

Det finns en oro att en för stor expansion kan sätta press på 

öppna ytor för allmänheten och att besökstrycket på ön kan bli 

för mycket - "mycket folk, liten ö". Vissa tycker att det är redan en 

bristande respekt för private områden och att det kunde 

potentiellt öka med flera besökare. 

 

Hamn: 

Angöringskaj behövs som är inte i regi av en enskild aktör.  

Underhåll av kajen kunde vara bättre. 

Problem 



Möjligheter/lösningar 

Infrastruktur/tillgänglighet 

Det ansågs önskvärt med mer samarbete på ön kring vägar och 

stigar. En utveckling kunde skapa större tillgänglighet på norra 

sidan av ön vilket ansågs vara viktigt.  

 

Några personer kommenterade att det kunde vara positivt med: 

avsaltningsanläggning, att få tillbaka posten till ön, ett kommunalt 

vatten och avloppssystem, handikappanpassad promenadväg och 

bättre sophantering. Malin och David påpekade att de skulle 

behöva en egen fastighet för att kunna bo på ön. 



Möjligheter/lösningar 

Planning av Boende: 

Malin och David påpekade att en utveckling som gav dom flera 

personalboende (för restaurangen) skulle vara positivt.  

En idé var att skapa hyresstugor för korttidsboende, flera mindre 

hus som man äger fast man hyr marken (som på Västkusten), andra 

tyckte att von Döbeln passade som hyreslägenheter.  

 

Ett annat förslag var endast permanentboende, då skulle det vara 

en bättre chans att såna som äger husen skulle ta bättre hand om 

ön. 



Möjligheter/lösningar 

Mer aktiviteter året om: 

Att det skulle finnas verksamheter på ön större delen av året 

ansågs vara positivt. Restaurangägarna påpekade att utveckling på 

ön kunde ge ett bättre kundunderlag. Renovering av von Döbeln 

för året runt verksamhet ansågs som positivt. 

 

Vissa vill skapa aktiviteter för besökare så att flera vill stanna över 

natten eller flera nätter. Ett antal verksamheter förslogs: fiske, 

vidare utveckla kajakuthyrningen, göra en äventyrsbana, snorkel 

led, spa verksamhet, lantbruk som odlar och säljer på ön, en 

lägerverksamhet. 

 

Det ansågs att det skulle vara bra att förbättra möjligheterna till 

bad på norra delen av ön. 



Möjligheter/lösningar 

Von Döbeln: 

En levande von Döbeln ansågs vara önskvärt, användningsområden 

som föreslogs var: destilleri, konferens, spa, äventyrscenter, 

skärgårdscentrum, marincenter, kulturcentrum, seglarläger, ett litet 

hotell samt verksamhet kring denna som både ö-bor och gäster 

utifrån kan nyttja. 



Möjligheter/lösningar 

Landskapsvård: 

Det ansågs viktig att värna om naturvärdena och samtidigt 

öka kvaliteten för dem nuvarande besöksskaran genom att 

öppna upp igenvuxna marker och därmed öka möjligheter 

för det rörliga friluftslivet på norra delen av ön.  

 

Många ville behålla fria ytor på norra sidan med en hållbar 

turism som inte överexploateras. 

 

Ett mindre antal personer ville gör ett naturreservat av 

Fortifikationsverkets mark och det framfördes också att de 

borde ge tillbaka till skärgården, att det var "pay back time".  



Praktisk planering 



Fastighetsgränser 



Existerande byggnader 



100m strandskydd (ca) 



Existerande gångvägar 



Naturområde (ca) 



Praktisk planering 



Grupp 1 

Nytt hus på helikopterplattan. 

 

Renovera von Döbeln för ny 

användning med minimal 

tillkommande utveckling. 

 

Långsiktig och miljövänligt 

skötsel av naturområdet. 

 

Sälja som privat fastighet. 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

2 

3 



Praktisk planering 



Möjligt boendeområde bakom von Döbeln. 
 

Von Döbeln med möjligt hotell, butik, 

konferenscenter och lägenheter.  
 

Marint område med båtplatser för 

lägenhetsägarna kopplas samman med von 

Döbeln. En ny lokal för kajak-uthyrningen 

som också innehåller boende för deras 

personal.  
 

En ny allmänn brygga för passbåt för att 

säkerställa att öns anknytningspunkt inte 

kontrolleras en av part.  
 

En gemensamt sophanteringscentral för 

restaurangen och utvecklingen kring 

Gashuskajen och von Döbeln.  
 

Den gamla gården föreslogs säljas till en 

privatperson.  
 

Marken kring gården hålls öppen som ett 

skyddat naturområde öppet för 

allmänheten.  
 

Gångvägar skapas för allmän tillgänglighet 

till klippor och badområden på den norra 

delen av ön.  

Utvecklingsmöjligheter på norra sidan av ön 

1 
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2 

2 
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Praktisk planering 



Mötesplats 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

1 

2 

7 

Nytt ö-centrum i von Döbeln; 

hotell konferens, bröllop, butik, 

spa, destilleri. 
  

Utbyggnad av von Döbeln - 2 

alternativ. 
  

Nya hus bakom von Döbeln. 
  

gångvägar 

med marknad, café, event och 

kiosk/butik.   

 

Ny byggnader ner mot krogens 

brygga. 
  

Båthamn  vindskydd, 

vagnsförvaring, båtplatser för 10+ 

lokala båtar + 3-4 kvm stora 

förvaringsutrymmen. 
  

Beaktande av vilka turist-

verksamheter som passer olika 

tider på året. 

4 

1 

2 

3 

5 

6 

7 



Praktisk planering 



Natur och turism i balans 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
1 

1 

1 

2 

Befintligt område för 

turistverksamhet. 
 

Bättre sophantering, avlopp 

och toaletter m.m. för 

turister.  
 

Möjlig plats för ny brygga. 
 

Fokus på norra området för 

turisternas badplatser. 
 

Ny gångväg öppnar upp den 

norra toppen på ön  

tillgänglig och väl 

underhållen. 
 

Bevarat naturområde. 
 

Återskapa historisk åker- 

och betesmark. 
 

Möjlighet att använda von 

Döbeln som fokuspunkt. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



Praktisk planering 



Vägen framåt 

Diskussionspunkter:  
 

• Kommunikationen mellan 

Fortifikationsverket och öborna. 
 

• En gemensam hemsida. 
 

• Samfällighet för sophantering, vägar, 

allmän brygga m.m.  
 

• Använding av den södra delen av ön 

till grillplats, allmän kompost-toalett, 

skräpkorgar och skyltar inkl. 

badplatsen  detta borde ägas och 

skötas av Skärgårds-stiftelsen. 
 

• Fortifikationsverket kan bygga en 

gångväg som klarar fyrhjulingar.  
 

• Skyltar och markerade träd vilket 

kräver en gemensamhets-anläggning. 
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En god balans mellan den publika norra delen av ön och den mer 

privata södra delen är en nödvändighet för alla former av framtida 

planer. De flesta deltagarna under planeringseventet insåg att det 

finns behov av en begränsad utveckling på den norra delen givet att 

det finns en balans mellan verksamheternas och öbornas behov. 

Dock är all utveckling en utmaning då den behöver vara 

ekonomiskt genomförbar vilket kräver en viss volym för att den ska 

kunna genomföras och samtidigt upprätthålla en god kvalitet. 

Vi vill självklart att fler ska hyra kajaker men blir det för 

många så det skulle påverka miljön på ett negativt sätt.   

BALANS MELLAN VERKSAMHETERNAS BEHOV OCH 

ÖBORNAS BEHOV 



Att återuppliva von Döbeln är nyckeln till utveckling av den norra 

delen av ön. De flesta stöttade idén att von Döbeln får ett nytt liv 

och att något positivt ska hända med byggnaden till fördel för hela 

ön. Många idéer för von Döbeln kom fram under dagen, inklusive 

ett konferenshotell med spa. Mer kartläggning krävs för att bättre 

förstå byggnadens problem och möjligheter och hur den bäst kan 

renoveras rent ekonomiskt. 

Det kan ske en minimal utveckling kring von Döbeln 

för att möjliggöra dess renovering.   

ÅTERUPPLIVA VON DÖBELN 



Miljö och naturvärden är en viktig tillgång på Fejan som skall 

skyddas och stärkas. Landskapet på den norra delen av ön bör 

öppnas upp och göras mer tillgängligt för både öbor och besökare 

samtidigt som  naturvärden ska skyddas. Det finns också möjlighet 

att återställa det gamla odlingslandskapet som en del av öns 

kulturarv. Området nordväst om von Döbeln behöver öppnas så 

att folk kan hitta till klippor och stränder. Som en del av visionen 

för Fejan behöver en skötselplan för marken  tas fram till förmån 

för norra och södra delen av ön. 

Öppna upp landskapet väster om von Döbeln så att 

människor kan hitta fram till klippor och stranden.   

MILJÖN I FOKUS 



Det finns ett antal infrastrukturella utmaningar på ön som behöver lösas. 

Till exempel finns det en begränsad tillgång till dricksvatten och 

deltagarna var oroliga för att en kommande expansion skulle kunna 

påverka den södra delen av ön. Avloppssystemet behöver uppgraderas 

och avfallshanteringen är inte optimal idag. Det finns önskemål om en 

station för källsortering  tillgänglig för alla fastighetsägare på ön. Ett annat 

förslag var en allmän brygga som kan hantera alla typer av transporter 

året runt.  Den fortsatta planeringsprocessen bör kunna leverera 

praktiska lösningar på ovanstående behov. 

Vi behöver lösa de praktiska problemen! 

  

HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR VATTEN, AVFALL OCH ANNAN 

INFRASTRUKTUR 



Restaurangen och kajakuthyrningen ses som en tillgång för ön. Båda 

dessa verksamheter behöver boende för sin personal, vilket för 

tillfället inte finns på ön. Det är en utmaning att tillgodose 

företagens behov samtidigt med öbornas eftersom företagens 

behov och ambitioner kräver en utveckling av personalbostäder 

som många öbor helst skulle slippa.  

Det kommer att vara svårt att fortsätta med  

verksamheten utan boende för personalen.   

SERVICE PÅ ÖN 



Community Planningprocessen har visat att det finns olika åsikter och 

ambitioner för framtiden för den norra delen av ön. Bristen på 

förtroende är stort, många undrar om löften verkligen kommer att hållas. 

Generellt så skulle deltagarna vilja se en renovering och återanvändning 

av von Döbeln, detta kan dock endast uppnås genom en hållbar 

investeringsplan och viss nybyggnation. Näringsidkarnas framtid på ön är 

beroende av nybyggnation av bostäder för personalen. Genom att skapa 

en arbetsgrupp för Fejan kan dialogen som nu påbörjats fortsätta och en 

plan för en livskraftig och hållbar framtid för ön tas fram. För att på så 

sätt  balansera verksamheternas behov med boendemiljön.  

Fortsatt engagemang i processen är ett måste! 

  

FORTSATT SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 


