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Inledning
Förord
Mönsterås kommun omarbetar nu översiktsplanen 
inför 2000-talets första årtionde. Den översiktsplan 
som upprättades i början av 1990-talet har i vissa 
stycken  blivit inaktuell. Arbetet med den nya 
översiktsplanen började 1998 med ”Del 1, Mål och 
Strategier” som omfattar hela kommunen och som 
antogs av kommunfullmäktige den 25 februari år 
2002. 

Översiktsplanen kommer när den är färdigställd att 
bestå av fyra huvuddelar:

1. Mål och Strategier samt 
 Ställningstaganden och Konsekvenser för:
2. Kusten. 
3. Alsteråns avrinningsområde. 
4. Emåns avrinningsområde.

Den del av översiktsplanen Du nu läser behandlar 
del 2 Kusten från Emåns utlopp i Kalmarsund i 
norr till kommungränsen mot Kalmar i söder. Den 
huvudsakliga gränsen i väster är E22.

Det sista decenniet på 1900-talet var på många sätt 
omvälvande och har skapat helt nya förutsättningar 
för framtidsplaneringen på alla nivåer i samhället.

Statens makt har förskjutits till internationella 
sammanslutningar, inträdet i EU är ett exempel 
på detta. Det har bildats regionala/lokala organ 
och nätverk för vilka nationsgränserna får allt 
mindre betydelse. Den tekniska utvecklingen sker 
i ett ökande tempo. Informationsmängden ökar 
samtidigt som utbytet av information och kunskap 
kan ske i direktkommunikation världen över med 
hjälp av informationsteknik. Samtidigt har behovet 
av att växla över till en hållbar utveckling stärkts 
för att vi ska klara mänsklighetens långsiktiga 
överlevnadsfrågor.
Den lokala och den nationella ekonomin blir 
allt mer sammankopplad och styrd av övriga 
europeiska och globala marknader där kapital, 
företag och människor rör sig allt mer obehindrat 
över gränser.

För att behålla och utveckla välfärden för 
kommuninvånarna under de närmaste åren krävs 
ekonomisk tillväxt inom ramen för vad begreppet 

hållbar  utveckling tillåter. Staten och andra natio-
nella organ tar naturligtvis ansvar för vissa generella 
och grundläggande välfärdssystem. Men när det 
gäller möjligheterna till framtida arbete i Mönsterås 
kommun och utvecklingen av vår egen välfärd är 
det i huvudsak de lokala aktörerna, det vill säga 
kommuninvånarna, företagen, organisationerna/
föreningslivet som tillsammans med kommunen 
avgör utvecklingen.

Målsättningen med översiktsplanen  är att skapa 
förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt, 
social kvalitet och en ökad ekologisk balans. Planen 
ska ge möjligheter och uppmuntra initiativ från 
kommuninvånare och andra aktörer som kommer 
med förslag och idéer vilka främjar en hållbar 
utveckling.
Under planeringen har våra ledstjärnor varit:
• att stimulera till en befolkningsökning i  
 hela kommunen
• att näringslivet ska vara aktivt, varierat och  
 miljövänligt
• att en väl utvecklad dagligvaruhandel   
 och en mångsidig service ska finnas på   
 varje tätort
• att kommunens natur- och kulturvärden  
 ska ses som en resurs
• att de elektroniska vägarna ska vara lika  
 lättillgängliga, ha lika god kapacitet och 
 inte kosta mer att använda än i mer   
 tättbebyggda delar av landet

Vår förhoppning är att föreliggande översiktsplan 
ska ge kommunen en skjuts framåt och vara en bra 
avstampsbräda in i det 21 århundradet. Nöjsam 
läsning.

Roland Åkesson
Kommunalråd
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”Mönsterås kommun sträcker sig från djupa Smålandsskogar 
i väster till Östersjön med öarna i Kalmarsund i öster. 
Kommunens totala yta är 598 kvadratkilometer. 
Skogsmarken överväger med 460 kvadratkilometer. 
Mönsterås är - bland annat på grund av läget vid kust och 
åar - en gammal kulturbygd. Sjöfarten var på segelfartygens 
tid omfattande och kulturmiljöer finns både längs kusten 
och i inlandets jordbrukslandskap”. 

Kommunen är belägen på gränsen mellan 
slättlandet mot Kalmar i söder och spricklandskap 
och kullig terräng upp mot Oskarshamn i norr. 
Människor har bott i kommunen mycket länge. 
Redan under förhistorisk tid kan vi räkna med 
att det fanns bofast befolkning utmed kusten, 
där förutsättningarna för jakt och fiske var bra. 
Under senare perioder anlades så kallade kåsor och 
hamnplatser på flera ställen utmed kuststräckan 
i Mönsterås. Till de först befolkade områdena i 
kommunen hör Emåns och Alsteråns dalgångar.

På medeltiden (1050-1500-talets mitt) inträffade 
stora händelser som präglat den nordiska kulturen. 
Kristendomens införande öppnade för ett kulturellt 
utbyte med det övriga kristna Europa – först 
genom missionärer och senare genom munkar. De 
hitresta företrädarna från andra kulturer medförde 
idéer och metoder från kultursamhällen i Mellan- 
och sydeuropa – bland annat hade de kunskaper 
i byggnadsteknik, som tidigare i mycket liten 
utsträckning tillämpats i Sverige. Ett exempel på en 
sådan medeltida byggnad i vår kommun är Krono-
bäcks klosterruin.

Under de många krigens århundrade, den s k 
stormaktstiden från 1611 till Karl XII:s död 1718, 
brändes och skövlades kommunens kustområden 
vid flera tillfällen. På bland annat Kråkerum, 
Lövö, Strömsrum och Pata saknas i praktiken all 
bebyggelse från tiden före dessa krig. 

I den tidiga bondekulturen spelade byn en central 
roll. I och med laga skiftesreformen på 1800-talet 
sprängdes de hårt sammanträngda s k radbyarna, 
och bostäder och ekonomibyggnader flyttades 
ut till respektive ägares nya ägor, ibland ett par 
kilometer från den gamla byn. I samband därmed 
fick byn som regel också ett helt nytt vägsystem. 

Mönsterås tätort har gamla anor och en intressant 
historia. Bebyggelsen på åsen, där Mönsterås ligger 
idag, går troligen tillbaka till 1500-talet och är 
uppbyggd kring den gamla marknaden, som pågått 
sedan medeltiden. Grunden till Mönsterås köping 
var en stor öppen marknadsplats vid sjön där 
anländande från såväl sjö- som landsidan kunde 
mötas. Marknadsbodar uppfördes i två rader 
utmed vägen på åsen, den nuvarande Storgatan, 
som kom att dela torget i två delar - Landtorget och 
Sjötorget. Under Kalmarkriget i början av 1600-
talet nedbrändes Mönsterås helt och befolkningen 
skingrades och blev utfattig. Detta blev slutet på 
Mönsterås planer på att bli stad och samhället 
fick istället bli lydköping under Kalmar med allt 
vad det innebar av administrativt och ekonomiskt 
underordnande. På 1730-talet började handeln 
blomstra igen efter de stora krigen. Mönsteråsborna 
började få en mer självständig ställning gentemot 
Kalmar, och en ny sorts borgarklass, d e så kallade 
”skärborgarna” växte fram. Skärborgarna höll hus 
i Kalmar, men bodde på orten och lade på så vis 
grunden till de handelshus som bildades här. De 
gamla marknadsbodarna längs huvudgatan på åsens 
topp förvandlades nu successivt till bostadshus 
och/eller handelshus medan Sjögatans bebyggelse 
alltmer kom att bestå av packhus och magasin. 
När Mönsterås 1862 skilde sig från Kalmar och 
blev en självständig kommun inträdde en märkbar 
uppryckning av näringslivet. 

Antalet köpmän och hantverkare i köpingen 
fördubblades snabbt, samtidigt som industrier och 
bostäder bredde ut sig på ett allt större område.

Mönsterås förr och nu

3



Timmernabben är känt åtminstone sedan 1700-
talet som varvsort och exporthamn för ortens 
virke. I mitten av 1800-talet fick orten samhälls-
karaktär genom etablering av skeppsbyggare och 
träexportörer samt genom grundandet av fajans-
fabriken på 1860-talet. Stranden, d v s området 
mellan Strandavägen och stranden, var centrum 
för en stor del av den verksamhet som pågick vid 
denna tid. Här låg varven, sågverken och bryggor-
na, där in- och utskeppning skedde och där många 
segelfartyg låg under vintrarna. Omkring tiden för 
första världskriget hade Timmernabben till och 
med fler fartyg än Kalmar. Av varven finns knap-
past några spår, hamnarna finns kvar som småbåts-
hamnar och sågverken är helt borta. I spåren av 
de goda konjunkturerna för dessa näringar kom 
bostäderna för sågverks- och varvsarbetare och för 
sjöfolket. Ganska mycket av den bebyggelsen finns 
kvar i form av de gamla sjömans- och kaptensstu-
gorna, som ligger längs Strandavägen. 

Pataholms gamla köping uppstod ur den handel-
splats, som låg under Strömsrum på 1500-talet 
och som då hette Pata. Orten låg vid Alsteråns 
utlopp och intill Högsbyåsen, på vilken den stora 
vägen från uppsverige till Kalmar passerade. Här 
ska också ha funnits ett kapell. Som handelsplats 
legaliserades orten i början av 1600-talet, då den 

efter att ha flyttats söderut blev lydköping under 
Kalmar och fick namnet Pataholm. Den gamla 
köpingen har än idag stora delar av sitt genuina 
stadsplanemönster oförändrat.

Järnvägen kom till våra trakter i slutet av 1890-talet. 
Nuvarande Mönsterås kommuns område kom att 
genomkorsas av järnvägsspår i flera olika riktnin-
gar, vilket bland annat gav upphov till en ganska 
omfattande bebyggelse med anknytning till järnvä-
gen. En del stationshus finns kvar – bland annat 
det i Mönsterås samhälle.

De areella näringarna har haft och har fortfarande 
stor betydelse för kommunen. Av kommunens to-
tala areal på 598 kvadratkilometer är 23 procent 
åkermark och 65 procent skogsmark.  Fisket har 
av tradition sedan historisk tid utövats av traktens 
skärgårds- och kustbönder, mestadels som husbe-
hovsfiske. Undantaget är ålfisket, som under 1900-
talets början blev viktigt för kustbefolkningen, och 
är så än idag.

Sjöbodar och båthamnar med nätgårdar och kåser för skärgårdsfisket vittnar om tidigare yrkesfiske inom 
kommunens kustområden.
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De första industrierna i kommunen växte fram 
under 1800-talets första hälft. Flertalet växte upp 
längs delar av Emåns och Alsteråns lopp, inom 
områden som tillhör kommande delar av översikts-
planen och som kommer att belysas där.

En fortsättning av Mönsterås kommuns långa in-
dustritradition, till stor del baserad på skogsråvaror 
och träutskeppning, kan sägas ha förenats i Mön-
sterås Bruk, Södra Timber och hamnen vid bruk-
sområdet.
Näringslivet domineras i dag av Södras anläggning 
med massafabrik, pelletsfabrik och sågverk. Bruket, 
som massafabriken i dagligt tal kallas, anlades 1955 
- 58 utmed kusten söder om Emån. Läget valdes 
bland annat mot bakgrund av närheten till Emåns 
sötvatten som används i processen, möjligheten att 
anlägga en hamn med för kusten stort vattendjup, 
och inte minst mot bakgrund av närheten till Små-
lands stora skogar. 

Mönsterås är i dag en kommun som präglas av ett 
differentierat näringsliv. Även om Bruket är den 
dominerande arbetsplatsen och verkstadsindustrin 

den största branschen, så finns det många andra 
blomstrande verksamheter som bidrar till att göra 
kommunen till en levande bygd.  Läget vid kusten 
lockar till sig turister främst under sommarperi-
oden och turistnäringen är även den en viktig del 
av kommunens verksamhet.

Större delen av kommunens byggnadsbestånd i 
samhällena har tillkommit under 1900-talet. Be- 
byggelsen i de centrala delarna av tätorterna Mön-
sterås och Timmernabben har dock tillkommit 
långt tidigare, och de betraktas som kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer, för vilka speciella riktlinjer för 
bebyggelsens utformning tagits fram. Så smånin-
gom kom bostadsområdena att få ett från de ur-
sprungliga centrumfunktionerna allt mer perifert 
läge, varvid serviceanläggningar såsom skolor och 
butiker måste byggas även här. Under 1950- och 
60-talen uppfördes huvuddelen av kommunens 
flerbostadshus.
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1
Vad säger lagen
Översiktsplanen styrs framför allt av plan- och 
bygglagen (PBL) men även av andra viktiga 
lagar som miljöbalken, (MB), väglagen (VL) och 
kulturminneslagen (KML).

Plan- och bygglagen slår fast i 1 kap. 3 § att 
kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen och som speglar de 
aktuella förhållandena i kommunen. 

Översiktsplanen, som inte är bindande, ska framför 
allt redovisa kommunens framtida avsikter med 
mark- och vattenområden, de allmänna intressena 
samt miljö- och riskfaktorer som är särskilt viktiga 
att tänka på vid planläggning och vid lokalisering 
av bebyggelse. Vid redovisning av de allmänna 
intressena är riksintressena särskilt viktiga att 
belysa.

Plan- och bygglagen kapitel 3 och 11 är också 
tillämpliga vad gäller översiktsplanen. I 3 kap. 1§ 
anges att:
”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader 
skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, 
lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god 
helhetsverkan”.

3 kap. 10 § anger att: ”Ändringar av en byggnad skall 
utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 
och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konst-närliga värden tas till vara”.
I PBL:s 11 kap. 1§ anges att:”Byggnadsnämnden skall 
verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt 
tilltalande stads- och landskapsmiljö.”

En annan viktig lagstiftning som styr 
översiktsplaneringen är miljöbalken och då främst 
3 kap. som anger grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden, 4 kap. 
som anger särskilda bestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden i landet 

(kustområdena och fjällvärlden i första hand) samt 
7 kap. som behandlar skydd för naturen till exempel 
strandskydd.

Även andra paragrafer i dessa båda lagstiftningar 
kan vara aktuella vid olika tillfällen. I slutet av 
översiktsplanen återfinns en bilaga med utdrag ur 
den lagtext till vilken hänvisningar görs i planens 
olika textavsnitt.

Översiktsplanens första del, 
Mål och Strategier
Kommunen har under år 2002 antagit en första 
del av översiktsplanen, måldokumentet ”Mål 
och Strategier”, som ska utgöra en visionär 
framtidssatsning för att behålla och utveckla 
välfärden för kommuninvånarna. Denna plan följs 
nu upp med ”Del 2  Kusten, Ställningstaganden 
och konsekvenser”.
I inledningen till måldokumentet anges bland 
annat att kommunens havskust är 150 kilometer 
lång inklusive stränderna runt skärgårdens 300 
större öar. Till detta kommer småöar, kobbar 
och skär. Kustlandskapet och skärgården ger 
kommunen gynnsamma förutsättningar för både 
näringsliv, attraktiva boplatser och rörligt friluftsliv. 
Mönsteråstrakten hör till de områden i landet 
som har flest soltimmar och minst nederbörd 
sommartid.
Mönsterås är på grund av sitt gynnsamma läge en 
gammal kulturbygd. Sjöfarten var på segelfartygens 
tid omfattande och kusten är rik på kulturmiljöer. 
Näringslivet vid kusten innefattar många olika 
sorters verksamhet allt från storindustri, som 
Södras anläggning (Södra Cell, Södra Timber 
och pelletsfabriken), till ett flertal mindre och 
medelstora företag.
I arbetet med måldokumentet har en av 
förutsättningarna varit att all utveckling ska 
vara hållbar så att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Allmän del

Ställningstaganden och konsekvenser6



De nationella miljökvalitetsmålen, förutom 
”Storslagen fjällmiljö”, berör kommunen. Dessa 
har funnits med som en viktig del vid värderingar 
och målformuleringar. Nationella och regionala 
miljökvalitetsmål finns även med som underlag vid 
bedömningar i arbetet med del 2 Kusten.

Planprocessen del 2 Kusten
Denna del av Översiktsplanen för Mönsterås 
är en uppföljning och en specificering av det 
tidigare måldokumentet ”Mål och Strategier”. 
Arbetet har pågått sedan årsskiftet 2001-2002 
och bedrivits med kommunstyrelsen som 
huvudman. Ledningsgrupp är presidierna för 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och 
miljönämnden. Arbetsgrupp har utgjorts av 
tekniske chefen, stadsarkitekten, miljöchefen, 
exploateringsingenjören, mätningsingenjören  
samt administrativa  handläggaren  vid 
byggnadsnämndens kansli. Illustrationerna är 
gjorda av Eva Müntzing och för fotona svarar 
Claus Kempe.

Mark
Marken inom kustområdet, liksom i övriga delar 
av kommunen, består till största delen av brukad 
jordbruksmark. Jord och skogsbruk är tillsammans 
med Södras anläggning en av de viktigaste 
näringarna i kommunen.

Vattenområden
En stor del av kustområdet utgörs av 
vattenområden. Dessa utgör transportvägar för 
fartyg till och från hamnar, reproduktions- och 
uppväxtområden för fisk, områden för yrkesfiske 
av olika slag samt rekreationsområden för rörligt 
friluftsliv och fritidsfiske. Dessutom utgör delar 
av vattenområdet recipient för avloppsvatten från 
både samhälle och industri. Vattenområdet utgör 
riksintresse för naturvården. 

Vattnet i vikarna, längs kusten och i kustbäckar 
prioriteras. Målsättningen är att minska 
närsaltstillförsel, öka vattenomsättning och 
förbättra fiskreproduktion. Kommunen driver 
och deltar i ett flertal projekt med åtgärder för 
att förbättra situationen i kustnära områden, 
medan övergödningen till havs som också 
påverkar lokala förhållanden är en regional/
internationell fråga. Pågående projekt omfattar 
både insatser på land, exempelvis anläggande 
av våtmarker och i vattenmiljön med vass- och 
igenväxningsbekämpning.
Projekten kommer bland annat att resultera i en 
åtgärdsplan för kustmiljön, anläggande av våtmarker 
och restaurering av lekområde för fisk. Vidare sker 
arbete med miljövänliga brukningsmetoder inom 
jordbruket, samarbete med samhällsföreningar och 
byalag längs kusten samt insatser för att förbättra 
de kommunala reningsverkens effekter och minska 
utsläpp till luft.

De nationella miljömålen ”Hav i balans”, ”Levande 
kust och skärgård”, ”Ingen övergödning” och 
”God bebyggd miljö” berörs av kommunens arbete 
för att förbättra kustmiljön.

Natur- och kulturvärden
Riksintressen för natur- och kulturvård finns 
inom området. En noggrann genomgång av 
dessa värdens inverkan på kommunens framtida 
utveckling och vice versa har gjorts i den förra 
översiktsplanen från 1991. Några avgörande 
förändringar i dessa ställningstaganden har inte 
skett sedan dess. I kapitlet Områdesbeskrivningar 
redovisas i tabellform hur olika intressen påverkar 
markanvändningen och vilka konsekvenser 
eventuella ställningstaganden får.
I ”Kulturminnesvårdsprogram för Mönsterås 
kommun”, antaget år 2003, beskrivs ett urval av 
kommunens värdefulla kulturmiljöer. Programmet 
har varit en värdefull informationskälla vid 
inventeringen av kulturhistoriskt värdefulla 
områden i denna översiktsplan. För den som 
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vill ha ytterligare information om byggnader, 
bebyggelsemiljöer, platser och landskap hänvisas 
till kulturminnesvårdsprogrammet.

Lokala intressen, för natur och kultur 
redovisas på samma sätt som riksintressen i 
områdesbeskrivningarna.

Det är viktigt att stenmurar bevaras. Möjlighet 
finns att inrätta kommunala naturreservat.

Befolkning vid kusten
Invånarantalet i kommunen pendlar mellan 13.000 
och 13.500. Befolkningsantalet var 13.256 år 
2003. Två av kommunens tätorter, Mönsterås och 
Timmernabben, ligger inom kustområdet. 
I Mönsterås tätort bor cirka 4.300 och i 
Timmernabben cirka 1.300 personer.

Bebyggelseutveckling

De nationella miljömålen är 15 till antalet och 
ett av dessa ”God bebyggd miljö” handlar om 
den bebyggda miljön i städer och andra tätorter. 
Enligt ”God bebyggd miljö” ska städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och 
globalt god miljö. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. Ambitionen när 
det gäller byggnader är att målen ska vara uppfyllda 
år 2020. 
För att nå dit ska all fysisk planering och 
samhällsbyggande senast år 2010 grundas på 
program och strategier för:
• hur kulturhistoriska och estetiska värden ska  
 tas till vara och utvecklas.
• hur grön- och vattenområden i tätorter  
 och  tätortsnära områden ska bevaras och  
 utvecklas.
• hur energianvändningen i byggnader ska  
 effektiviseras och hur förnybara energiresurser  
 ska tas till vara.

I miljömålen finns även krav på att byggnaders 
egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. Till 
exempel så ska radonhalten minskas i alla skolor 
och förskolor till högst 200 Bq/m3 senast år 2010. 
Motsvarande värde ska gälla för bostäder senast år 
2020.
Kommunens ambition är att utveckla de samhällen 
som i dag finns efter lokala förutsättningar. Under 
arbetet med Översiktsplan Kusten har ambitionen 

även varit att försöka finna nya attraktiva boplatser 
med kustnära lägen. Arbetet har skett parallellt med 
pågående översyn av strandskyddet i kommunen. 
Utveckling och expansion ska ske i den omfattning 
som är förenlig med god byggnadstradition och 
med möjligheten att tillgodose kommunal service 
när det gäller vatten och avlopp samt annan 
infrastruktur.  
Där detaljplaner finns upprättade ska dessa följas. 
Vid stora nyetableringar eller förändringar av större 
omfattning i befintlig bebyggelse ska översyn av 
gällande planer alltid göras.
En utredning pågår för närvarande om eventuella 
skyddsavstånd mellan hästanläggningar och 
bostäder, skolor m m inom samlad bebyggelse och 
vid detaljplanläggning.  Resultatet av utredningen, 
som görs i samarbete mellan miljönämnden 
och byggnadsnämnden,  får visa kommunens 
ställningstagande i frågan.

Näringsliv inom kustområdet
Industrin domineras inom den norra delen av kusten 
av Södras anläggningar bestående av massafabrik, 
pelletsfabrik och sågverk. Antalet anställda inom 
dessa verksamheter är i dag ca 600. I övrigt finns 
ett stort antal mindre och medelstora företag 
inom tillverkningsindustrin, och då främst inom 
verkstadsbranschen, samt även jordbruksanknuten 
verksamhet.

Jord- och skogsbruk dominerar hela kommunen 
och inte minst den del som behandlas här. I 
området finns stora lantegendomar med såväl 
spannmåls- som animalieproduktion och inte 
minst ett omfattande skogsbruk.

Fiske bedrivs längs kusten. Det är till stor del 
ålfiske med fasta redskap, men även fiske med nät 
och andra rörliga redskap är betydande. Centrum 
för fisket är Vållö och Svartö.

Service
Offentlig service såsom skolor, servicehus 
och äldreboende finns i Mönsterås tätort. I 
Timmernabbens tätort finns skola. Hemtjänst 
finns tillgänglig inom hela området. Kommunalt 
vatten eller gemensamma anläggningar finns inom 
flera av byarna utmed kusten samt på en del öar.
Vid bebyggelse i kustnära lägen är det av stor 
vikt att vatten- och avloppssituationen belyses. På 
vattensidan kan bland annat saltvatteninträngning, 
höga järnhalter och dålig kapacitet vara 
begränsande faktorer i nyttjandet av grundvatten. 
På avloppssidan kan svårigheter finnas för en god 
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lokalisering och hållbar utformning av enskilda 
avloppsanläggningar. Strävan är att minska 
belastningen av närsalter på yt- och grundvatten.
Målsättningen är att gemensamma anläggningar, 
både för vatten och avlopp, kommer till stånd. 
Gemensamma anläggningar kan omfatta 
anslutning till kommunalt VA-nät eller utformas 
som lokala anläggningar med lämplig placering. 
Avloppsfrågan bör ej lösas med slutna tankar utan 
med mer långsiktigt hållbara lösningar.
Kommersiell service finns även utanför tätorterna 
men i begränsad omfattning. 
Hushållsavfall tas omhand av kommunen, medan 
några industrier hanterar sitt eget avfall.Energi för 
uppvärmning levereras av Bruket till Mönsterås 
tätort via en fjärrvärmeledning.
I övrigt svarar Ålem Energi och Sydkraft för elnätet 
inom området.

Kommunikationer
Kommunen eftersträvar ett balanserat trafiksystem 
för ett attraktivt och hållbart samhälle. Hänsyn ska 
tas till en god tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet 
och liten miljöpåverkan i trafiken. En helhetslösning 
ska prägla kommunens bebyggelseplanering där 
trafiksystemen är en väsentlig del. En samverkan 
mellan de olika trafiksystemen ger ökade transport- 
och resmöjligheter för kommunens företag och 
medborgare.

Transporter

I kommunen är Europaväg 22 och riksväg
34 primära genomfarts- och transportvägar
enligt vägverkets indelning av viktiga allmänna
vägar. Länsvägarna 628 och 641 har stor betydelse
för transporter till och från bruksområdet
Godstransporter på järnväg till den tunga
industrin går från Stångådalsbanan, mellan
Kalmar och Linköping, via Sandbäckshult genom 
planområdet till Bruksområdet. Hamnen vid
bruksområdet har en betydande storlek från
vilken timmer, sågade trävaror, massaved och
pappersmassa transporteras in och ut.
Rekommenderade vägar för transporter med
farligt gods är E22 och rv34. Uppställningsplats
för fordon med farligt gods finns utmed E22,
norr om Ålem.

Trafiksäkerhet

Tätorterna och vägnätet planeras för ökad och 
prioriterad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
Denna grupp bör inte blandas med fordonstrafik 

med högre hastighet än 30 km/tim. Kommunens 
handikapplan, i den del som avser trafik kommer 
att arbetas in i trafikplaneringen.
Kommunen planerar för att utveckla ett nytt 
trafiksäkerhetsprogram för perioden år 2006 till år 
2010.
Fortsatt separering av körbanor med vajerräcken 
på väg E22 planeras av Vägverket. 
Det är av stor vikt att uppsättning av vajerräcken 
sker på alla sträckor utmed E22.

Kollektivtrafik

En väl fungerande linjetrafik med buss är viktig 
för att hela Mönsterås ska få en positiv utveckling. 
Resecentrat vid Sjögatan i Mönsterås ingår i 
trafiklinjer till Blomstermåla och Ålem, samt 
utanför kommunen med Kalmar, Oskarshamn och 
Högsby. I samband med byutveckling ska också 
placering av busshållplatser utredas.
För regional och lokal utveckling är det väsentligt 
att Stångådalsbanans persontåg ska kunna gå hela 
vägen, utan byten, från Kalmar till Stockholm. Med 
buss från bland annat resecentrat i Mönsterås kan 
persontrafiken nå Blomstermåla för vidare resande 
på järnvägen mellan Kalmar och Linköping.

I förslag till kollektivtrafikprogram finns bland 
annat målsättningen att minska restiden med buss 
på E22 mellan Oskarshamn-Mönsterås-Kalmar. 
Detta kommer att innebära att åtgärder måste 
planeras för nya hållplatser och pendelparkeringar 
för Mönsterås och Ålem.

Järnvägar

I kustområdet finns järnvägen via Mönsterås 
tätort till bruksområdet. Järnvägen går vidare till 
Sandbäckshult och trafikeras enbart av godståg. 
Den är viktig för in- och utförsel av olika produkter 
från anläggningarna inom bruksområdet. 
Farligt gods transporteras utmed sträckan. I 
Sandbäckshult ansluter den till Stångådalsbanan 
Kalmar-Linköping.
I samband med Regionförbundets stråkstudier 
2002 av Östersjöbanesystemet (järnvägs-
transporter i sydöstra Sverige) utpekades en ny 
järnvägssträckning utmed kusten, mellan Västervik 
och Mönsterås. För denna kustjärnväg kommer 
mark att reserveras väster om väg E22.

Energi
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Vägnätet

Inom och i direkt anslutning till kustområdet 
går väg E22, som är av riksintresse ur 
kommunikationssynpunkt. Vägen är även ur 
kommunal synvinkel av största betydelse och en 
upprustning och standardhöjning av hela sträckan 
genom kommunen är av stor vikt för utveckling 
av näringsliv, bostäder och fritid. E22 utgör en del 
i det nationella vägnätet. Vägen utgör en kraftig 
barriär mellan den östra kustnära kommundelen 
och den västra, särskilt på de delar där vägbanorna 
avdelats med vajerräcke och viltstängsel. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt är dessa åtgärder bra, men 
de hindrar fri passage över vägen.

Utbyggnaden av E22 genom Mönsterås tätort, 
som enligt vägverkets planer är planerad till år 
2012, innebär bl a tre planskilda korsningar och 
två tunnlar samt flera ombyggnader av trafiknätet 
i centralorten- se bilagd karta som redovisar 
vägverkets vägutredning alternativ två.

Gamla riksvägen (länsväg 627), Mönsterås kustväg, 
öster om väg E22 utgör en viktig länk mellan 
samhällena från Mönsterås via Timmernabben 
och söderut. Vägen går genom natursköna trakter 
och skyltas som en speciellt vacker väg. Underhåll 
av denna väg är viktig för kustens utveckling. Ur 
turism- och rekreationssynpunkt är vägen av stort 
värde för framkomlighet med cykel. Detta gäller 
i än högre grad när E22 förses med vajerräcken, 
vilket gör det svårt att cykla på denna väg.

Länsvägarna inom kommunen är viktiga 
kommunikationsleder för såväl boende utmed 
dessa som transporter, varför det är väsentligt 
att länsvägarna underhålls på ett ändamålsenligt 
sätt och att arbete sker för att säkerställa en god 
framkomlighet även för oskyddade trafikanter.

De kommunala vägarnas huvudnät i tätorterna ägs 
och förvaltas till stora delar av Vägverket. I anslut-
ning  till  dessa  kommer flera cirkulationsplatser 
att anläggas i samband med ombyggnaden av väg 
E22. 

Enskilda vägar i bra skick är en vital del i vägsystemet 
som underlättar boendet utanför tätorterna. 
Vägarnas täthet skapar en god tillgänglighet till 
tätorternas service för såväl permanentboende som 
för fritidsboende. Detta är en av förutsättningarna 
för en levande landsbygd.

Gång- och cykelvägnätet

Kommunens ska verka aktivt för en utbyggnad 
av gång- och cykelvägnätet mellan tätorterna. Ett 
utvecklat gång- och cykelnät har stor betydelse 
för såväl  arbetspendling som rekreation i både 
tätorterna som mellan dessa. En ökad cykeltrafik 
ger positiva effekter ur såväl miljö- som 
hälsosynpunkt.

Planerade cykelvägar inom planområdet är 
sträckorna  Mönsterås tätort - Timmernabben 
- Ålems kyrkby (lv 627), Mönsterås tätort -
Habbestorp/Fälle (lv 641), Mönsterås tätort -
Blomstermåla (lv 628). Utöver dessa finns planer 
på flera såväl nya som kompletterande gc-sträckor 
inom tätorterna. Även ombyggnaden av väg E22 
kommer att innebära att åtgärder för gång- och 
cykeltrafik i främst nord-sydlig riktning och i 
anslutning till planerade trafikplatser också kommer 
att utföras. Från Kalmar, genom Mönsterås, till 
Oskarshamn finns en skyltad cykelled, som går på 
mindre vägar och cykelvägar.

Vattenleder och hamnar

Sjöfart bedrivs i första hand till och från 
bruksområdet, där massaved, pappersmassa, 
timmer och sågade trävaror är de vanligaste 
produkterna för transport. Farlederna är viktiga 
länkar i  bruksområdets kommunikation med 
omvärlden och ska av den anledningen prioriteras. 

Ett färjeläge finns i Mönsterås tätort för möjliga 
förbindelser med till exempel Öland. I anslutning 
till färjeläget finns gästhamn för fritidsbåtar.

Fritidsbåttrafik, där sådan är möjlig, är viktig 
att värna om ur rekreationssynpunkt. Inom 
planområdet finns större småbåtshamnar på Nynäs 
i Mönsterås tätort och i Timmernabben. Utmed 
kuststräckan finns flera mindre båthamnar, i bl a 
Pataholm och på Oknö. Mindre fiskehamnar finns 
på Vållö och Svartö.

Telefoni och elektronisk kommunikation

Kommunen har en hög täckningsgrad beträffande 
mobiltelefoni. Det finns även ett väl utbyggt nät 
med både optisk fiber, koppartråd och radiolänk, 
för övrig datakommunikation. 

Kommunen arbetar för att åtgärder vidtas för att så 
långt som möjligt, genom samordning mellan olika 
mobiltelefonoperatörer, minska antalet master.
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Mönsterås kommun är en stor konsument av energi 
i förhållande till sin storlek, 304 megawattimmar 
(MWh) per capita /år, jämfört med riket 49 
MWh per capita och år. Detta beror på att den 
industriella verksamheten är stor. Bruket, som 
är den i särklass största konsumenten av energi, 
svarade för drygt 90 procent av den energi som 
förbrukades i kommunen. Samtidigt är bruket 
en mycket stor producent av energi. Man är helt 
självförsörjande energimässigt. Överskottet i form 
av el, 550 gigawattimmar (GWh) per år, och värme 
säljs ut på elnät respektive fjärrvärmenät. Alla 
siffror avser år 2000. Elproduktionen matas ut på 
riksnätet, medan överskottsvärmen tas till vara dels 
för den egna uppvärmningen och dels genom att 
förse Mönsterås tätort med fjärrvärme. 

Detaljer om energi och utsläpp kan läsas i 
”Klimatinvesteringsprogram Mönsterås kommun 
år 2003”

Kommunens strävan är på sikt bland annat att:
• Satsa på minskad energianvändning
• Stimulera användningen av förnyelsebar   
 energi såsom vindkraft, vattenkraft och   
 solenergi
• Undvika eldning med fossila bränslen, det  
 vill säga i första hand elda med biobränslen
• Vid utbyggnad av ny elproduktion bör   
 kraftvärmeproduktion väljas före ren   
 kraftproduktion.
• Verka för en konvertering från    
 uppvärmning med direktverkande el till i  
 första hand fjärr-/närvärme
• Satsa på effektiv och långsiktigt hållbar   
 transportförsörjning.
• Beakta energianvändningen
 vid detaljplanläggning.

Mönsterås har inte klassats som högintressant vad 
gäller etablering av vindkraftverk på grund av att 
vindenergin med dagens teknik inte anses tillräcklig 
för att få lönsamhet. Situationen kan emellertid 
ändras snabbt och kommunen bör därför ha 
handlingsberedskap för detta genom att redan nu 
se positivt på vindkraftetableringar framför allt till 
havs. Särskilda områden har inte avsatts för detta i 
denna version av översiktsplanen, men inom Vhav-
områden bör utrymme finnas.
Konsekvenserna av vindkraft- och andra större 
elektriska anläggningar måste utredas i separata 
miljökonsekvensbeskrivningar i samband med 
varje särskilt ärende.

Beredskap och krishantering
Kommunen arbetar efter intentionerna i 
krislagstiftningen. En krisledningsnämnd har 
inrättats och utgörs av kommunstyrelsen. 

I översiktsplanens första del ”Mål och Strategier” 
står att läsa att Mönsterås som helhet ska ha: ”En 
beredskap som ger en trygg, robust och långsiktigt hållbar 
kommun. En prioritering av förebyggande arbete i samarbete 
med totalförsvaret för att minska samhällets sårbarhet.”

Miljö- och riskfaktorer
Detta avsnitt behandlas utförligt i del 1 Mål och 
strategier, sidorna 23-24. Några förändringar 
gentemot det som där anges är inte aktuella.

Mellankommunala frågor

Sjöfart och vattenleder

Inseglingsrännan till hamnen vid bruksområdet är 
livsviktig för näringen. En samsyn mellan berörda 
kommuner är av stor vikt vid eventuell framtida 
muddring av inseglingsrännan norr om Vållö till 
bruksområdet. Hamnen vid bruksområdet är den 
största hamnen i Kalmar län räknat efter tonage 
och har potential att utvecklas ytterligare. 

Utvecklingspotentialer för kustkommunerna 
är båtluffning, fiske, friluftsliv, samt att främja 
handelssjöfart och färjelinje. Mönsterås kommun 
har redan i Översiktsplan del 1 Mål & Strategier 
redovisat detta. Det finns etablerade inomskärsleder 
för småbåtstrafik längs kusten.
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Vindkraft

Översiktsplanen redovisar att tillräcklig vindenergi  
finns för etablering av vindkraft i yttre skärgården. 
Lokalisering av större vindkraftsanläggningar bör 
ses i ett kalmarsundsperspektiv.
I samråd med länsstyrelsen bör ett fåtal större 
områden kunna pekas ut, som är lämpliga för 
etablering.

Vägar och järnvägar

E22 är klassat som riksintresse för vägar. E22 är 
ett mellankommunalt intresse, som berör samtliga 
kommuner i Sydostregionen från Malmö i söder 
till Norrköping i norr, samt respektive region- och 
kommunförbund. 

Bättre järnvägar i länet är en strategiskt viktig 
fråga. För Mönsterås del är en upprustning av 
Stångådalsbanan väsentlig för såväl gods- som 
persontrafik. Om en framtida kustjärnväg ska 
komma till stånd är det kommunens uppfattning 
att den måste planeras väster om E22, och således 
komma in i den planerade översiktsplanen del 4, 
Emån.  Kustområdet är alldeles för känsligt för att 
rymma även en järnväg.

Ur näringslivets  synvinkel  är  tillgången 
till tidssäkrade godstransporter centralt. 
Arbetsmarknaden och turismen gynnas av ett 
väl fungerande och hållbart transportsystem. 
Goda transporter för såväl gods som personer är 
väsentligt för länets kommuner och bidrar till så 
kallad regionförstoring.

Konsekvensanalys
Enligt Plan- och Bygglagen ska en översiktsplans 
konsekvenser redovisas och kunna utläsas utan 
svårighet. Vid utarbetande av måldokumentet Mål 
och strategier gjordes en mycket noggrann analys 
av hela översiktsplanens konsekvenser. 

Den nu aktuella Ställningstagande och konsekven-
ser, innebär ingen skillnad vad gäller konsekvenser 
eller konflikter mellan olika ställningstaganden, 
varför den tidigare upprättade analysen generellt 
kan gälla även för denna plan. 

Se Mönsterås Översiktsplan del 1 Mål och strategier 
sidan 25. Konsekvenser av ställningstaganden 
redovisas för varje geografiskt område i respektive 
tabell längre fram i planen.
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2
Riksintressen och förordnanden
Inom kustområdet finns riksintressen för  
naturvård, Natura 2000, kulturmiljövård, sjöfart, 
vägar och riksintressen enligt 4 kap. Miljöbalken. 
För kuststräckan gäller bestämmelser i miljöbalken 
4 kap. samt för vissa områden även 7 kap. 
(naturreservat, strandskydd, biotopskydd med 
mera), se bilagda kartor sist i detta dokument. 
Generellt gäller även 3 kap. ”Grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vattenområden”.

När det gäller förordnanden finns inom kustområdet 
dels strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §, dels 
byggnadsförbud intill större allmänna vägar enligt 
Väglagen 46 och 47 § samt Natura 2000.

Riksintresset för totalförsvaret
Det kan i Mönsterås kommun finnas områden av 
riksintresse för totalförsvaret vilka av sekretessskäl 
ej kan redovisas i översiktsplanen. I de fall 
Försvarsmaktens intressen berörs i plan- eller 
lovärenden eller ärenden om förhandsbesked, 
inhämtas yttrande från Försvarsmakten och en 
särskild prövning sker i byggnadsnämnden.

Kännedom om berörda områdens belägenhet 
och omfattning finns hos kommunen och 
Länsstyrelsen.

Övriga anspråk
Kustområdet är ur flera aspekter viktigt för 
kommunen. Det upplevs av många som lite av 
”ansiktet utåt” när det gäller både kultur och 
friluftsliv, näringsliv och möjligheten till ett kustnära 
attraktivt boende. De olika intressena gör anspråk 
på mark och respektavstånd varför konflikter 
kan uppstå. I områdesbeskrivningarna kapitel 4 
redogörs i tabellform, område för område, för de 
konflikter och möjligheter som finns.

Översiktsplan 1991
Under arbetet med denna version av översikts-
planen har översiktsplanen från 1991 legat till 
grund. Många förhållanden är oförändrade 
sedan den planen upprättades, medan annat har 
förändrats. 

I och med att denna version av översiktsplanen 
blir antagen upphör den äldre att vara ett styrande 
planeringsinstrument i de delar som berörs, men 
finns kvar som bakgrund till den nya planen.

Planläggning
Tillägg till och fördjupning av översiktsplanen för 
Högemålaområdet (anläggande av en golfbana 
med mera) har antagits av kommunfullmäktige 
under år 2004. 

En utredning pågår också för Ödängla by med 
omnejd. 
Planutredning med motsvarande karaktär har 
tagits fram för Svartö by. 
Dessa planinstrument ska ligga till grund för 
kommande bygglovgivning.

Riksintressen, förordnanden 
och planläggning
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3
Riktlinjer för mark- och vatten-
användningen samt utvecklingen 
av den bebyggda miljön

Avsnittet redovisar kommunens ställnings-
tagande/riktlinjer för utvecklingen av både mark 
och vattenområden sektoriellt. Kommunen 
indelas i olika intresseområden, som redovisas i 
bokstavsordning i nedanstående tabell.

B  Befintliga bebyggda områden
Bby  Markområden där byarnas utveckling  
 prioriteras. 
Bfr  Markområden där fritidsbebyggelse  
 prioriteras. 
E  Mark- och vattenområden där   
 energiförsörjning prioriteras. 
F  Mark- och vattenområden där fiskets  
Ff  intressen och fiskreproduktion prioriteras.
H  Markområden där handelsverksamhet  
 prioriteras 
I  Mark- och vattenområde där   
 industriändamål prioriteras.
Ia  Markområde för avfalls- och   
 återvinningsanläggning
JS  Markområden där jord- och skogsbruk  
 prioriteras. 
K  Mark- och vattenområden där   
 kulturvärden prioriteras.
N  Mark- och vattenområden där de höga  
 naturvärden prioriteras.
R  Mark- och vattenområden där rekre- 
 ation och rörligt friluftsliv prioriteras.
T  Mark- och vattenområden där   
 trafikändamål prioriteras.
U  Tätortsnära markområden där   
 samhällenas utveckling prioriteras.
Vhav  Vattenområde öppet hav
Vr  Vattenområden där recipientintresset  
 för kommunalt och industriellt avlopp  
 prioriteras.
Vön  Vattenområde samt öar med höga   
 naturvärden

Varje avsnitt beskrivs för sig och motsvarar kapitel 
6 i översiktsplanen från 1991. Beskrivningarna 
gäller generellt för hela kommunen. 

  
   
   Befintliga bebyggda områden

B-områdena innehåller redan ianspråktagna och 
oftast planlagda områden i samhällena eller i deras 
omedelbara närhet. Det är angeläget att gällande 
planer följs eller att dessa ändras om de anses 
föråldrade.

Intresseområden

Nybygge på Sömvägen i Mönsterås.

B
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      Mark- och vattenanvändning
Samhällenas möjlighet till utveckling prioriteras. 
All nybyggnad ska föregås av planläggning, och 
gällande planer ska följas eller ändras. Det är 
väsentligt att planläggningen tar stor hänsyn 
till topografi, vegetation och kulturlämningar. 
Exploateringsföretag kräver i många fall stor hänsyn 
till befintlig bebyggelses karaktär. Samarbete med 
hembygdsföreningarna, samhällsföreningar och 
byalag är en lämplig väg för dialog samt att föra 
ut information, till exempel om bevarandevärda 
miljöer. I områden som inte är planlagda kan 
strandskydd 100 - 300 meter från stranden finnas. 

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Inom B-områdena prioriteras befintlig pågående 
verksamhet, bostäder, industrier, handel och så 
vidare.

• Uppförande av nya byggnader ska   
 följa gällande detaljplaner och anpassas till
  befintlig bebyggelse. Områdena är anslut-
 na till kommunalt vatten- och avloppsnät. 
• Krav kan i detaljplaner ställas på anpass-
 ning till den befintliga miljön. Inom 
 riksintresseområden ställs mycket höga
  krav på hänsyn och anpassning till miljön  
 och byggnadstraditionen, såväl vid ny-,  
 till- och ombyggnad som vid underhåll   
 (Storgatan i Mönsterås till exempel). 

• Stor hänsyn ska tas till möjligheten att   
 utveckla en säker och sund trafikmiljö.   
 God tillgänglighet till kollektivtrafik, ett  
 väl utbyggt gång- och cykelvägnät samt  
 trygga och säkra skolvägar ska prioriteras.  
 Vägdragningar som kan ge upphov till   
 buller över rekommenderade riktvärden  
 och transport av miljöfarligt gods bör   
 undvikas genom samhällen och nära   
 bostäder.

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund  
av ovanstående.

• Nybyggnads- och större ombyggnads-  
 företag ska prövas i detaljplan.   
 Miljökonsekvensbeskrivning kan krävas.
• Utveckling och förtätning inom   
 redan byggda samhällen ska prioriteras i  
 förhållande till utspridning av bebyggelse.
 • Enstaka nybyggnaders lämplighet och   
 utformning avgörs enligt PBL 3 kap
  utifrån lokala förhållanden i varje   
 särskilt fall i samband med plan- och   
 bygglovprövning. 
•  Kommunen ska arbeta för goda   
 kommunikationer samt en säker och 
  sund trafikmiljö, där barns skolvägar kan  
 vara en utgångspunkt. Förtätning ger   
 närhet mellan olika funktioner. Närhet  
 inbjuder till att gå och cykla och gör   
 därigenom samhället mer tillgängligt och  
 miljövänligt.

För de områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården avser kommunen:

• att för de mest skyddsvärda - ta fram 
 detaljplaner som skyddar kulturmiljö-  
 intressena, om sådana inte redan finns   
 upprättade.
• att anordna informations/diskussions-  
 träffar och utarbeta informationsblad   
 med praktiska råd och anvisningar hur  
 man ska göra för att skydda och bevara  
 kulturmiljöintressena.

Konsekvenser
Utvecklingen av samhällena kan innebära:

•  Begränsningar vad avser större 
 exploateringar utan föregående   
 detaljplanläggning  
•  Vissa begränsningar i utformning av     
 byggnader. Sådana begränsningar måste  
 accepteras vid utveckling av attraktiva   
 kulturmiljöer. 
•  Vid utveckling av B-områdena måste   
 avvägningar göras gentemot natur- och  
 kulturintressen i den befintliga miljön.
•  Utvecklingen kan även komma att
 påverka områden med strandskydd. 
•   Att områden med goda kommunikations- 
 lägen kommer att förtätas.

15



   Markområden där byarnas    
   utveckling prioriteras 

Bby-områdena innehåller redan etablerade byar. 
Flera ligger inom områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Byggnader och kulturlandskap 
samverkar till en helhet som det är av stort intresse 
att skydda och bevara. Det är angeläget att råd för 
bebyggelseutformningen utarbetas.

Mark- och vattenanvändning
Byarnas möjlighet till utveckling prioriteras. Alla 
exploateringsföretag kräver stor hänsyn till befintlig 
bys karaktär. Samarbete med hembygdsföreningar, 
samhällsföreningar, byalag är en lämplig väg för 
dialog samt att föra ut information till exempel 
om bevarandevärda miljöer. Strandskydd 100 - 300 
meter från stranden kan finnas. 

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Inom Bby-områdena prioriteras en levande 
bymiljö.
• Nya hus ska kunna byggas som  
 komplettering till befintlig bebyggelse. 

 En förutsättning är att vatten- och
 avloppsfrågan kan lösas på ett   
 tillfredsställande sätt och att den nya   
 bebyggelsen inte är till hinder för
 jordbruket. 
• Kollektivtrafik, cykelvägar samt säkra   
 och trygga skolvägar ska där så är möjligt  
 tillskapas.
• Upprättande av områdesbestämmelser
 eller andra former av enklare utredningar  
 kan bli aktuellt. (Jfr Svartö, Ödängla)
• Krav ska ställas på anpassning till den
 befintliga miljön. Inom riksintresse-  
 områdena ställer byarnas höga kultur-
 värden mycket höga krav på hänsyn och 
 anpassning till miljön och byggnads-
 traditionen, såväl vid ny-, till- och
 ombyggnad som vid underhåll. Även
 jordbrukets ekonomibyggnader bör om
 möjligt anpassas till byggnadstraditionen.
• Ett samspel mellan intresset att utveckla  
 byarna och bevarande av strandskydd   
 och allmänhetens tillträde till stränderna 
 är viktigt att uppmärksamma.

Nytt hus i Bby-omåde
Kråkerum.
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För de byar som är av riksintresse för 
kulturmiljövården avser kommunen
• för de mest skyddsvärda - ta fram 
 områdesbestämmelser eller i
 undantagsfall detaljplan som skyddar   
 kulturmiljöintressena. Avsikten är att
 inte utöka bygglovsplikten om man   
 följer de riktlinjer som ges.

För övriga - anordna informations/diskus-
sionsträffar och utarbeta informationsblad 
med praktiska råd och anvisningar hur 
man ska göra för att skydda och bevara 
kulturmiljöintressena.

Konsekvenser
Utvecklingen av byarna inom områden med 
höga kulturvärden kan innebära:

• begränsningar vad avser större exploa-  
 teringar och utformning av byggnader.   
 Sådana begränsningar måste accepteras  
 vid utveckling av attraktiva kulturmiljöer. 

• Vid utveckling av Bby-områdena måste   
 avvägningar göras gentemot natur-     
 och kulturintressen i den befintliga           
 miljön.

• Uthyrningsverksamhet kan som positiv   
 konsekvens öka sysselsättningen och 
 motverka avflyttningen från landsbygden
  samtidigt som den som negativ konsek-
 vens kan öka trafiken på de mindre 
 vägarna.

• Utvecklingen kan även komma att    
 påverka områden med strandskydd.

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund
av ovanstående.
• För eventuella större husgrupper och 

exploateringar kan detaljplan och miljö-
konsekvensbekrivning alternativt  
områdesbestämmelser krävas.

• Möjligheten till goda kommunikationer 
samt en säker och sund trafikmiljö.

• Övernattningsmöjligheter i mindre skala, 
pensionat, rumsuthyrning med mera ska 
uppmuntras.

• Enstaka nybyggnaders lämplighet och  
utformning avgörs enligt PBL 3 kap 
utifrån lokala förhållanden i varje särskilt 
fall i samband med bygglovprövning.

• Inom områden med strandskydd ska 
detta intresse vägas mot möjligheten att 
utveckla de befintliga byarna.

   Markområden där   
   fritidshusbebyggelse prioriteras 

Bfr-områdena innehåller, förutom Gårö, redan 
detaljplanlagda fritidshusområden. (Fk-områden, 
det vill säga områden med koncentrerad 
fritidsbebyggelse, i översiktsplan 1991.)

Mark- och vattenanvändning
Inom Bfr-områden prioriteras fritidshus-
bebyggelse. Kommunens avsikt är att behålla och 
utveckla områdena i första hand för fritidsboende. 
För vissa för permanent boende lämpligt 
belägna områden kan dock en övergång till 
permanentboende diskuteras. Större byggrätter än 
vad dagens detaljplaner medger kan då bli aktuellt. 
Förutsättning för detta är dels att väl fungerande 
kommunikationer är möjliga, dels att vatten- och 
avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande 
sätt, antingen genom för respektive område 
gemensamma anläggningar eller genom anslutning 
till kommunens VA-nät.

Bfr
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Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön

Utbyggnad ska göras i enlighet med detaljplan.
• Tillgång till vatten och avlopp ska vara   
 säkrad innan förhandsbesked och bygglov 
 lämnas för byggnader där vatten och
 avlopp bedöms erfordras. Efter särskild
 prövning kan man bygga till torra   
 utrymmen.
• Det är angeläget att ny- och tillbyggnader  
 anpassas till helhetsmiljön och byggnads-
 traditionen. Speciellt angeläget är detta
 i öppna landskap samt intill bybebyggelse  
 och vägar.

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund  av 
ovanstående.
• För vissa områden, lämpligt belägna
 för permanent boende, kan översyn  
 av detaljplaner och planbestämmelser 
 bli aktuell. 
• Detaljer i det enskilda fallet måste   
 avgöras utifrån lokala förhållanden.

Konsekvenser
Fritidshusbebyggelse är en av baskom-
ponenterna i turistnäringen. 
• Bebyggelsen tar i anspråk en del   
 mark vilket kan stå i konflikt med   
 bland annat jord- och skogsbruk, natur-  
 och kulturintressen samt områden med  
 strandskydd.
• Vid omvandling till mer permanent   
 boende ökar kraven på kommunala   
 insatser som skolskjutsar, hemtjänst   
 med mera. Samtidigt som skattein-  
 täkterna och befolkningsantalet ökar 
 om fritidshusägare bosätter sig per-
 manent i kommunen. Stugbyn i Timmernabben
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Mark- och vattenområden där 
energiförsörjning prioriteras  

Inom E-områden ska framdragande och under-
håll av högspännings- och fjärrvärmeledningar 
prioriteras. Det kan röra sig om ledningar som ingår 
i det nationella stamnätet och som är av riksintresse. 
Det kan även röra ledningar som är av stort lokalt 
värde för kraft- och värmeförsörjningen.

Mark- och vattenanvändning
Inom E-områden prioriteras utbyggnad och 
underhåll av kraft- och fjärrvärmeledningar. 
Nuvarande mark-  respektive vattenanvändning 
bedöms kunna fortsätta parallellt. Det intrång som 
kan bli följden av nya ledningsdragningar bedöms 
normalt kunna samordnas  med andra intressen.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Ny bebyggelse eller nya anläggningar, som 
förhindrar eller  försvårar framdragande och 
underhåll av kraft- och fjärrvärmeledningar tillåts 
inte inom E-områden. I rapport ”Kraftledningar 
i fysisk planering” från Statens Energiverk, 
Naturvårdsverket, Boverket och Vattenfall 
framgår i övrigt gällande bestämmelser och 
rekommendationer för markutnyttjande intill el-
ledningar.

 Ställningstagande
 Prövning av ärenden görs mot bakgrund  

av ovanstående.
 • För mer omfattande exploateringar i
  anslutning till kraft- och fjärrvärme-  

 ledningar eller för nyanläggning av   
 sådana ledningar krävs normalt   
 kompletterande planläggning i form   
 av fördjupad översiktsplan,områdes-  
 bestämmelser och/eller detaljplan   
 samt tillhörande miljökonsekvens-  
 beskrivning. Detaljer i det enskilda

  fallet måste avgöras utifrån lokala
  förhållanden.

Konsekvenser
•  Större kraftledningar är höga och syns långt  

 i flacka landskap eller på höjder. Förutom att  
 ledningarna kan uppfattas som störande i  
 landskapsbilden kan de även:

•  påverka den omedelbara omgivningen med  
 buller. Huruvida den elektro-magnetiska  
 strålningen från högspänningsledningar  
 är hälsovådlig eller inte, är inte utrett.  
 Transformatorstationer kan erfordras   
 i anslutning till ledningarna.   
 Ytbehovet för själva ledningarna är relativt  
 begränsat.

Energiförsörjning el och fjärrvärme
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Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
• Bebyggelse eller annan anläggning 

eller verksamhet som hotar fiskets eller 
fiskreproduktionens intressen får inte 
tillkomma. Där detaljplan finns ska 
utbyggnaden följa denna.

• Tillgång till vatten och avlopp bör vara säkrad 
innan förhandsbesked och bygglov lämnas för 
byggnader där vatten och avlopp kan komma 
att erfordras.

• Det är angeläget att ny- och tillbyggnader 
anpassas till helhetsmiljön och 
byggnadstraditionen.

• God standard på vägar till hamnar och andra 
anläggningar som betjänar fisket är angeläget. 
Lägen där energisnåla transporter och effektiv 
logistik är möjlig prioriteras. 

Konsekvenser
Fiskeintressena kan innebära vissa begräns-
ningar för annan verksamhetsutövning vilket 
måste accepteras av dessa intressen.
• Utsläpp av föroreningar innebär stor risk 

för störningar på fiskeintresset.  
Det är ett viktigt krav mot centrala organ 
att åtgärder vidtas för att eliminera eller 
minska riskerna.

• Konflikt med sjöfarts- och 
naturvårdsintressen kan uppstå.

   Mark- och vattenområden där    
   fiskets intressen och fisk-  
   reproduktion prioriteras 

Inom F-områdena finns fiskehamnar med 
tillhörande byggnader samt vattenområden 
värdefulla för reproduktion och uppväxt av 
olika fiskarter. Vidare detaljer om dessa punkter 
utefter kusten finns i separat utredning av 
Länsstyrelsen i Kalmar län (Inventering av lek- 
och uppväxtområden för Kalmar läns kustbestånd 
av gädda och abborre 2001 - med inriktning på 
kustmynnande vattendrag, meddelande 2002:1 
samt inventering 2002/2003 – med inriktning på 
grunda havsmiljöer. Meddelande 2003:19.

Mark- och vattenanvändning
Mark- och vattentillgången i F-områden 
prioriteras för fiskeintressen och därtill hörande 
hamnanläggningar. Även reproduktionsområden 
för fisk ingår. F har olika prioritet i F-områdena, 
vilken anges enligt följande:

• F = Mark- och vattenområden som prioriteras 
för bryggor, kajer eller andra anläggningar för 
fiskets behov.

• Ff  = områden som prioriteras för yngel- och 
reproduktionsområden för fisk.

 

Fiskenäringen är viktig.

F och Ff

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund 
av ovanstående. För mer omfattande 
exploateringar krävs detaljplan och miljö-
konsekvensbeskrivning. Detaljer i det 
enskilda fallet måste avgöras utifrån lokala 
förhållanden.
Inom reproduktionsområden för fisk är god 
vattenkvalitet av stor vikt. Krav på åtgärder 
mot såväl näringsbelastning som andra ut-
släpp till aktuella vattenområden bör särskilt 
beaktas.
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Storgatan, Mönsterås

Konsekvenser
• Handelsområden generellt alstrar 

mycket trafik och upptar stora ytor för 
parkering och transporter. 

• Konflikt med angränsande 
verksamheter kan förekomma 
beträffande främst buller från trafik.

• Avvattningsproblem vid stora
 hårdgjorda ytor måste uppmärk-

sammas. Områden för lokalt 
omhändertagande av dagvatten  
kan erfordras.

 
H-områden är områden som innehåller handel 
eller ska prioriteras för sådan verksamhet.
Dessa områdens utveckling är beroende av goda 
transportlägen för såväl gods som personer.  
En kombination med industriverksamhet kan 
förekomma. Utanför tätorterna är det i första hand 
fråga om handel med sällanköpsvaror, byggmaterial 
och liknande. När det gäller handel med dagligvaror 
bör verksamheterna i första hand koncentreras till 
kommunens tätorter.

Markanvändning
Gällande planer ska följas där sådana finns. 
Om detaljplaner inte finns ska sådana 
upprättas innan områdena utnyttjas för handel. 
Befintliga verksamheter ska underordna sig 
handelsverksamheten. Tillfartsvägar för varu- 
och kundtransporter är viktiga att säkra. 
Omhändertagande av dagvatten från stora 
hårdgjorda ytor måste uppmärksammas.

Markområden där 
handelsverksamhet prioriteras

H
Ställningstagande
Prövning av områdenas lämplighet för 
handel samt handel i kombination med 
industri ska ske genom detaljplanläggning. 
Miljökonsekvensbeskrivningar ska 
upprättas i den omfattning som är 
nödvändigt mot bakgrund av vilken typ 
av verksamhet som ska etableras eller 
utvidgas. Detaljplanläggning får fastlägga 
ramarna för detta.
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Mark- och vattenområde där 
industriändamål prioriteras

 
Inom I-områden  har  industriell verksamhet 
prioritet. Områdena är till största delen 
detaljplanlagda och de  gällande planerna ska följas. 
I-områden ska ha god tillgänglighet, det vill säga 
transportsystemet ska utformas och organiseras 
så att näringslivet ges möjlighet att tillgodose sina 
transportbehov. 

Mark- och vattenanvändning
Gällande planer ska följas. Där sådana inte finns 
ska det upprättas detaljplaner med inriktning på 
industriell verksamhet innan området får tas i 
bruk. Industriverksamhet ska vara prioriterad men 
annan verksamhet kan pågå till dess marken eller 
vattenområdet behövs för industri.

Inom bruksområdet är det av väsentlig betydelse att 
den tunga industrin kan utvecklas inom så fria ramar 
som möjligt. Tillvaratagande av överskottsvärmen 
via en fjärrvärmeledning till Mönsterås tätort har 
färdigställts under 2004.

Till bruksområdet finns en råvattenledning 
från Emån. Ledningen passerar i första hand 
oexploaterad skogsmark och är bitvis förlagd ovan 
mark.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Vägar samt vatten- och avloppsfrågan ska vara  
löst på ett tillfredställande sätt innan marken får 
tas i anspråk för industriell verksamhet. Befintlig 
byggnation ska underordna sig industriändamålet.

Mönsterås Trädetaljer

I

Konsekvenser
• Industriverksamhet är en viktig basnäring 

i kommunen men kan ge störningar 
genom markanspråk, buller, trafik, 
markslitage, utsläpp till vatten och luft 
med mera. Aktuella områden bedöms ha 
förutsättningar att tåla de störningar som 
kan uppkomma. 

• Tillvaratagande av spillvärme innebär ett 
minskat beroende av fossila bränslen (olja 
och gas).

• Avvattningsproblem vid stora hårdgjorda 
ytor måste uppmärksammas. Områden för 
lokalt omhändertagande av dagvatten kan 
erfordras.

Ställningstagande
Prövning av områdets lämplighet för 
industri ska ske genom detaljplanläggning. 
Kommunikationer för såväl näringslivets 
transporter som arbetsresor ska vägas 
in i lokaliseringen. Tung industri kräver 
kontinuerlig miljökontroll och uppföljning av 
utsläpp. Miljökonsekvensbeskrivningar ska 
upprättas i den omfattning som är nödvändigt 
mot bakgrund av vilken typ av verksamhet 
som ska etableras eller utvidgas. Områden 
för industri kan i vissa fall kombineras 
med handel. Detaljplanläggning får 
fastlägga ramarna för detta. Tillvaratagande 
av överskottsvärmen är viktig och ska 
underlättas.
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Markområde för avfalls- och 
återvinningsanläggning

JS
Ia-områden består av mark som används som 
avfalls- och återvinningsanläggning. Det gäller 
i första hand området vid Mörkeskog som i dag 
utgör kommunens huvudanläggning klass 2 för 
omhändertagande av avfall. Här finns även en 
återvinningsanläggning samt en avslutad
klass 1-deponi.

Mark- och vattenanvändning
Industriverksamhet med inriktning mot avfall ska 
vara prioriterad. En anpassningsplan är utarbetad 
för klass 2-deponin samt en avslutningsplan för 
klass 1-deponin.

Konsekvenser
Avfallsverksamhet kan ge störningar genom 
markanspråk, buller, lukt, trafik, markslitage, 
utsläpp till vatten och luft med mera. 
Aktuella ianspråktagna områden bedöms ha 
förutsättningar att tåla de störningar som kan 
uppkomma. Innan nya områden tas i bruk 
erfordras miljökonsekvensbeskrivning.

JS-områdena består huvudsakligen av 
jordbruksmark och skogsmark. Här finns många 
enstaka byggnader och gårdar och även mindre 
grupper av hus med olika stark anknytning till 
jord- och skogsbruk. Det finns även på flera håll 
fritidshus uppförda utan föregående planläggning. 
Därtill finns inom områdena vattendrag av olika 
storlek samt i vissa fall även bevattningsmagasin 
för jordbrukets behov. Områdena kan också 
innehålla enklare bad, verksamheter (främst 
med agrar anknytning) med mera. Vidare finns 
inom JS-områdena olika slag av ledningar både 
ovan och under jord. Av kommunens yta är ca 
65% skogsbevuxen. Jord- och skogsbruk bedrivs 
mestadels i kombination med varandra.

Mark- och vattenanvändning
Inom JS-områden ska mark och vatten i första 
hand användas för jord- och skogsbruket, dess 
byggnader, anläggningar och expansion. 
I andra hand är även andra exploateringsföretag, 
till exempel anläggningar för olika verksamheter 
med i första hand agrar anknytning, välkomna. 
Möjlighet till jordbruksbevattning är viktigt och 
kan tillgodoses såväl från grund- som ytvatten   
samt från anlagda bevattningsmagasin.

Markområden där jord- 
och skogsbruk prioriteras 

Det är lämpligt att, som allmän utgångspunkt för 
bortledning av vatten från ytvattendrag, utgå från 
att större vattenuttag kan kräva tillstånd. Rätten att 
avleda vatten regleras i Miljöbalken.
Detaljer i det enskilda fallet måste avgöras utifrån 
lokala förhållanden. Specialbyggda magasin 
avskilda från vattendragen är normalt att föredra 
men också dämning av bäckfåran kan vara aktuellt 
för lagring.
Inom JS-områden finns både luftledningar och 
jordkablar av stor vikt för samhället.
Markanvändningen ska ske på sådant sätt att dessa 
ledningar inte skadas eller dess funktion påverkas.

Ia

Ställningstagande
Markområdet är mycket lämpligt för 
ändamålet med tanke på den naturliga 
geologiska barriären. Lakvattenhanteringen 
bör utredas.
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Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Inom JS-områdena finns i dag på flera håll fritidshus 
uppförda utan föregående planläggning. 
Enstaka nya hus kan byggas om detta går att 
samordna med allmänna intressen som till exempel 
kommunal ekonomi och service, störningar med 
mera. Jord- och skogsbruket får inte hindras 
genom olämpligt lokaliserad nybebyggelse. Jord- 
och skogsbrukets påverkan med buller och lukt 
måste observeras och vägas in vid prövningen. 
Erforderliga respektavstånd ska iakttas. Tillgång 
till vatten och avlopp ska vara säkrad innan 
förhandsbesked och bygglov lämnas.
Det är angeläget att ny- och tillbyggnader anpassas 
till helhetsmiljön och byggnadstraditionen. 
Speciellt angeläget är detta i öppna landskap, 
intill bybebyggelse och vägar. När det gäller 
skogsavverkningar är det viktigt att sådana sker 
med försiktighet inom områden känsliga ur natur- 
och kulturmiljösynpunkt.
Lokalisering av bevattningsmagasin bör ske 
främst utifrån jordbrukets utvecklingsbehov med 
anpassning till naturliga förutsättningar samt natur- 
och kulturvärden i området.

Ställningstaganden
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av 
ovanstående. 
• Enstaka hus kan efter prövning i varje särskilt 

fall uppföras utan föregående planläggning. 
Det är kommunens ambition att tillkommande 
bebyggelse ska anpassas väl till natur- och 
kulturlandskapet och ha en för trakten lämplig 
arkitektur.

• För eventuella större husgrupper eller 
anläggningar kan detaljplan och miljö-
konsekvensbeskrivning krävas. Här bör 
utformningsbestämmelser vad gäller de nya 
byggnadernas anpassning till omkringliggande 
natur- och kulturlandskap införas i 
planbestämmelserna.

Konsekvenser
De areella näringarna är viktiga för kom-munen 
varför det är angeläget att dessa verksamheter 
inte försvåras. Normalt finns det en potential 
inom aktuella områden för etablering av andra 
verksamheter under hänsynstagande av jord- 
och skogsbrukets intressen varför konfliktrisken 
bedöms som begränsad. 
• För den enskilde byggherren kan 

ovanstående ställningstagande innebära 
något förändrade förutsättningar för att 
få bygglov. Samtidigt som det innebär att 
natur- och kulturlandskapets värden värnas 
på ett påtagligare sätt än tidigare.

• Med tanke på Östersjöns status är det 
 positivt om näringsläckaget från jordbruket 

kan hållas på en låg nivå genom bland annat 
anläggande av dammar. 

• Eventuella bevattningsmagasin kan gynna 
den biologiska mångfalden.

• Bortledande av vatten kan innebära 
konflikter med jordbrukets och natur-
vårdens intressen, vilket ska beaktas.

Odlingslandskap

• Eftersom jordbruksverksamhet ofta medför 
läckage av näringsämnen till närliggande 
vattendrag ska åtgärder för att minska 
läckaget eller de negativa miljöeffekterna 
därav uppmuntras och underlättas. 
Exempel på åtgärder är begränsning av 
gödselgivor, ändrade brukningsmetoder, 
odling av fånggrödor, anläggande av 
våtmarker,  bäckomgrävningar med odling 
av vattenväxter. Detaljer i det enskilda fallet 
måste avgöras utifrån lokala förhållanden.

• Betning bör uppmuntras. Om betning upphör 
måste andra åtgärder vidtas för att hålla 
landskapet öppet.

• Försiktighet med skogsavverkningar 
inom områden känsliga ur natur- och 
kulturmiljösynpunkt.

• Vid stora avverkningar i samhällsnära 
och kustnära skogar ska samråd ske med 
kommunen.

• Skogsdikning ska generellt bedrivas med 
återhållsamhet.

• Lokalisering av uttagspunkter och 
bevattningsmagasin bör ske med anpassning 
till naturliga förutsättningar samt natur och 
kulturvärden i området. Vattendom kan 
krävas för uttag av vatten.

• Det är angeläget att om möjligt tillgodose 
behovet av närsaltreduktion, till exempel 
genom anläggande av våtmarker
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K
K-områdena har höga kulturvärden. Flera är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Byggnader och 
kulturlandskap samverkar till en helhet som det är av 
stort intresse att skydda och bevara. ”Ändamålsenligt 
bruk är nyckeln till ett långsiktigt och meningsfullt 
bevarande. När de ekonomiska förutsättningarna 
för bruket försvinner krävs nya verksamheter som 

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön                          
Inom K-områdena ställer landskapets höga värden 
stora krav på hänsyn och anpassning till miljön 
och byggnadstraditionen, såväl vid ny-till- och 
ombyggnad som vid underhåll. Även jordbrukets 
ekonomibyggnader bör om möjligt anpassas till 
byggnadstraditionen.

• Enstaka nya hus kan byggas som komplettering 
till befintlig bebyggelse om detta går att 
samordna med allmänna intressen som till 
exempel kommunal ekonomi och service, 
störningar med mera. Jord- och skogsbruket 
får inte hindras genom olämpligt lokaliserad 
nybebyggelse. Lantbrukets påverkan med buller 
och lukt måste observeras och vägas in vid 
prövningen. Tillgång till vatten och avlopp bör 
vara säkrad innan förhandsbesked och bygglov 
lämnas.

• Större exploateringar, vägdragningar och dylikt 
bör föregås av extra noggrann prövning och 
särskilt beakta kulturvärdena.

• Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
inom tätorterna säkerställs med detaljplaner med 
bevarandebestämmelser.

Konsekvenser
• Prioriteringen av kulturvärdena kan
 innebära begränsningar för exploaterings-

företag och annan verksamhetsutövning. 
Konflikter kan gälla bland annat ny eller 
förändrad bebyggelse, ny vägdragning, 
vindkraftsetablering, ny täktverksamhet, 
ändrad jordbruksdrift med mera. 

• Ersättningsanspråk kan ställas vid 
införandet av bevarandebestämmelser.

Mark- och vattenområden där 
kulturvärden prioriteras 

kan tillvarata landskapets karaktär och identitet. På 
grund av detta kan en hållbar utveckling inte vara 
enbart avhållsam och respektfull till natur- och 
kulturmiljövärden. Det måste också vara aktivt 
tillvaratagande och brukande eftersom detta är en 
förutsättning för natur- och kulturarvets fortbestånd. 
För att nå detta krävs utvecklade instrument 
och arbetsformer för hanteringen av natur- och 
kulturvärden i den pågående markanvändningen”. (ur 
”Samverka – för en hållbar utveckling av landskapet”. 
Slutrapport från TVÄRSprojektet 2002.)

Mark- och vattenanvändning
Åtgärder som stör de höga kulturvärdena är 
olämpliga.
• Nya grus- och stentäkter bör inte tas upp, 

speciellt inte inom områden där de påverkar 
kulturvärdena, jordbruk, landskapsbild, 
grundvattentillgång eller områdets 
vetenskapliga/geologiska värden.

• Möjlighet till jordbruksbevattning är viktigt och 
kan tillgodoses såväl från grund- som ytvatten 
samt från anlagda bevattnings-magasin, om det 
kan ske utan negativ påverkan på kulturvärdena.

• Större exploateringsföretag, som exempelvis 
bevattningsmagasin och anläggningar för 
vindkraft och turism, ska föregås av noggrann 
prövning och eventuell planläggning.

• Med tanke på främst jordbrukets näringsläckage 
är det angeläget att, om det är möjligt med tanke 
på de höga kulturvärdena, minska läckaget 
eller de negativa miljöeffekterna av läckaget till 
exempel genom anläggande av våtmarker.

Pataholm Byggnadsminne.

Ställningstagande
Prövning görs mot bakgrund av ovanstående.
• För eventuella större husgrupper eller   

anläggningar är det lämpligt att detaljplan  
och miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Lokalisering av enstaka byggnader får 
avgöras utifrån lokala förhållanden, i 
samband med bygglovprövning.

• Betning bör uppmuntras. Om betning   
upphör måste andra åtgärder utredas för att 
hålla landskapet öppet.

• Beaktas bör att eventuella bevattnings-  
magasin kan gynna den biologiska   
mångfalden.
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N

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Inom N-områden får bebyggelseutvecklingen inte 
störa de höga naturvärdena.
• Enstaka nya hus kan byggas som komplet-

tering till befintlig bebyggelse om detta går att 
samordna med andra allmänna intressen som 
till exempel kommunal ekonomi och service, 
störningar med mera. Jord- och skogsbruket 
får inte hindras genom olämpligt lokaliserad 
nybebyggelse. Lantbrukets påverkan med buller 
och lukt måste observeras och vägas in vid 
prövningen. Tillgång till vatten och avlopp  
ska vara säkrad innan förhandsbesked  och 
bygglov lämnas.

• Större husgrupper bör föregås av extra 
noggrann prövning och särskilt beakta 
naturvärdena.

• Det är angeläget att ny- och tillbyggnader   
 anpassas till helhetsmiljön och byggnads-  
 traditionen. Speciellt angeläget är detta i   
 öppna landskap samt intill bybebyggelse   
 och vägar.

Lövö naturreservat

 
N-områdena har höga naturvärden. Flera är av 
riksintresse för naturvården.
” Ändamålsenligt bruk är nyckeln till ett långsiktigt 
och meningsfullt bevarande. När de ekonomiska 
förutsättningarna för bruket försvinner krävs 
nya verksamheter som kan tillvarata landskapets 
karaktär och identitet. På grund av detta kan en 
hållbar utveckling inte vara enbart avhållsam 
och respektfull till natur- och kulturmiljövärden. 
Det måste också vara aktivt tillvaratagande och 
brukande eftersom detta är en förutsättning för 
natur- och kulturarvets fortbestånd. För att nå detta 
krävs utvecklade instrument och arbetsformer 
för hanteringen av natur- och kulturvärden i den 
pågående markanvändningen”. (ur ”Samverka – för 
en hållbar utveckling av landskapet”. Slutrapport 
från TVÄRSprojektet 2002.)

Mark- och vattenanvändning
Åtgärder som stör de höga naturvärdena är 
olämpliga.
• Nya grus- och stentäkter bör inte tas upp, 
 speciellt inte inom områden där de påver-

kar naturvärdena, jord- och skogsbruk, 
landskapsbild, grundvattentillgång eller 
områdets vetenskapliga/geologiska värden.

• Möjlighet till jordbruksbevattning är viktigt 
 och kan tillgodoses såväl från grund som
 ytvatten samt från anlagda bevattnings-

magasin, om det kan ske utan negativ påverkan 
på naturvärdena.

Mark- och vattenområden där 
naturvärden prioriteras

• Större exploateringsföretag, som nya vägar, 
bevattningsmagasin och anläggningar för 
vindkraft och turism, bör föregås av extra 
noggrann prövning som särskilt beaktar 
naturvärdena. 

• Med tanke på främst jordbrukets 
näringsläckage är det angeläget att, om 
det är möjligt med tanke på de höga 
naturvärdena, minska läckaget eller de negativa 
miljöeffekterna av läckaget till exempel genom 
anläggande av våtmarker.
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R

Konsekvenser
Prioriteringen av naturvärdena kan innebära 
begränsningar för exploateringsföretag och 
annan verksamhetsutövning. Konflikter 
kan gälla bland annat ny bebyggelse, ny 
vägdragning, vindkraftsetablering, ny täkt-
verksamhet, vattenuttag, jord- och skogsbruk 
med mera. Kommunen anser att detta inom 
vissa gränser måste accepteras. 

• Beaktas bör att eventuella 
bevattningsmagasin kan gynna den 
biologiska mångfalden. 

• Etablering av vindkraftanläggningar kan 
under ordnade former förenas även med 
höga naturvärden och riksintressen.

• I vissa fall kan markägaren/nyttjaren 
erhålla ersättning exempelvis för att hålla 
betesdjur på vissa marker.

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av 
ovanstående.
• För eventuella större husgrupper eller 

anläggningar kan detaljplan och miljö- 
konsekvensbeskrivning krävas. Detaljer i 
det enskilda fallet måste avgöras utifrån 
lokala förhållanden.

• Betning bör uppmuntras. Om betning 
upphör måste andra åtgärder utredas för 
att hålla landskapet öppet.

R-områdena är en stor tillgång för kommunens 
invånare och deras möjlighet till friluftsliv och av 
strategisk betydelse för turismen och friluftslivet.

Mark- och vattenanvändning
Åtgärder som kan försvåra områdenas utveckling 
för rekreation och rörligt friluftsliv är olämpliga.
• Nya grus- och stentäkter bör inte tas upp, 

speciellt inte inom områden där de påverkar 
rekreationsintresset, jord- och skogsbruket, 
landskapsbilden, grundvattentillgången eller 
områdets vetenskapliga/geologiska värden.

• Areella näringar kan bedrivas inom   
R-områden. Möjlighet till jordbruks-
bevattning är viktigt och kan tillgodoses såväl 
från grund- som ytvatten samt från anlagda 
bevattningsmagasin, om det kan ske utan 
negativ påverkan på rekreationsintresset.

• Större exploateringsföretag, som nya 
vägdragningar, bevattningsmagasin och 
anläggningar för vindkraft och turism, bör 
föregås av noggrann prövning som särskilt 
beaktar rekreationsintressena.

• Större skogsavverkningar ska göras med 
försiktighet och i samråd med kommunen.

• Med tanke på främst jordbrukets 
näringsläckage är det angeläget att, om 
det är möjligt med tanke på de höga 
rekreationsvärdena, minska läckaget eller 
de negativa miljöeffekterna av läckaget till 
exempel genom anläggande av våtmarker. 

• Det är viktigt att utveckla sammanhängande 
friluftsstråk, dels genom gång- och cykelleder 
från tätorterna till R-områdena, dels genom 
att tillskapa ett nät av små vägar och stigar 
för cykling och vandring inom och mellan R-
områdena. 

• Arbeta för att hårdgjorda ytor anläggs för att 
skapa ökad tillgänglighet för alla i samhället.

Mark- och vattenområden där 
rekreation och rörligt friluftsliv 
prioriteras 
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Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Inom R-områden får bebyggelseutvecklingen inte 
störa rekreationsintressena.
• Enstaka nya hus ska kunna byggas som 

komplettering till befintlig bebyggelse om 
detta går att samordna med allmänna intressen. 
Jord- och skogsbruket får inte hindras 
genom olämpligt lokaliserad nybebyggelse. 
Lantbrukets påverkan med buller och lukt 
måste observeras och vägas in vid prövningen. 
Tillgång till vatten och avlopp ska vara säkrad 
innan förhandsbesked och bygglov lämnas.

• Större nya husgrupper ska föregås av extra 
noggrann prövning som särskilt beaktar 
rekreationsintressena.

• Det är angeläget att ny- och tillbyggnader 
anpassas till helhetsmiljön och byggnads-
traditionen. Speciellt angeläget är detta i öppna 
landskap samt intill bybebyggelse och vägar.

Konsekvenser
Prioriteringen för rekreation och rörligt 
friluftsliv kan innebära begränsningar 
för exploateringsföretag och annan 
verksamhetsutövning. Konflikter 
kan gälla bland annat ny bebyggelse, 
vindkraftsetablering, ny täktverksamhet med 
mera. Kommunen anser att detta inom vissa 
gränser måste accepteras.
Eventuella bevattningsmagasin kan  
gynna den biologiska mångfalden.

Golfbanan vid Högemåla.

Ställningstagande

Prövning av ärenden görs mot bakgrund av 
ovanstående.
• För eventuella större husgrupper eller 

anläggningar krävs detaljplan och miljö-
konsekvensbeskrivning. Detaljer i det 
enskilda fallet måste avgöras utifrån lokala 
förhållanden. 

• Utveckling av småvägar och stigar för 
cykling och vandring till, inom och mellan 
R-områdena bör uppmuntras.
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Mark- och vattenområden där 
trafik- och kommunikations-
ändamål prioriteras

 
T-områdena består av mark- eller vattenområde 
med strategisk betydelse för trafiksektorn (i första 
hand vägar och järnvägar samt farleder för sjöfart). 
Områdena är antingen redan ianspråktagna för 
trafikändamål eller ligger som planerade framtida 
trafikkorridorer. Kustjärnvägen mellan Västervik 
och Mönsterås kan på lång sikt bli aktuell. Det exakta 
läget är ännu inte avgjort varför någon närmare 
beskrivning inte kan göras i denna version av 
översiktsplanen. Utvecklingen av Stångådalsbanan 
kommer att påverka järnvägssträckan Blomstermåla 
- Mönsterås Bruk. Inom detta avsnitt behandlas 
även elektronisk kommunikation med tillhörande 
master och antenner.

Mark- och vattenanvändning

Inom T-områden prioriteras trafik- och kom-
munikationsändamål. Åtgärder som kan försvåra 
områdenas utveckling för detta är olämpliga. 

För att underlätta sjöfarten kan muddring av 
farleder och inseglingsrännor fordras.

E22

T
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Vy från södra kajen

Konsekvenser
Trafikanläggningar och trafiknyttjande samt 
andra kommunikationsanläggningar kan 
innebära:
• konflikt med många andra intressen 

såsom naturvården, kulturmiljövården, 
god boendemiljö, vattenintressen 
med mera genom bland annat buller, 
föroreningsrisker, markanspråk och 
barriäreffekter.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön

Ny bebyggelse eller andra exploateringar, som 
förhindrar eller försvårar kommunikations- 
nyttjandet är olämpliga.
• Det är angeläget att ny- och tillbyggnader 

anpassas till helhetsmiljön och byggnads-
traditionen. Speciellt angeläget är detta i 
öppna landskap samt intill bybebyggelse och 
vägar. Statliga myndigheter kan ställa krav på 
byggnaders utformning och placering. 

• När det gäller master ska särskild hänsyn 
tas till landskapsbilden i öppna kust- och 
odlingslandskap. Samnyttjande mellan olika 
mobiltelefonoperatörer ska därför eftersträvas 
för att minimera antalet master. Samråd ska ske 
med regionala myndigheter, Luftfartsverket och 
försvaret.

•   Sjöfartens farleder ska vara hinderfria. 

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av 

ovanstående.
• För mer omfattande exploateringar, såväl 

vad avser rena trafikanläggningar som 
annan exploatering, kan detaljplan krävas. 
Konsekvenserna bör alltid belysas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. Detaljer i det 
enskilda fallet måste avgöras utifrån lokala 
förhållanden.

• Störningar måste i viss utsträckning 
accepteras. Där störningar inte kan 
undvikas bör åtgärder vidtas för att så långt 
möjligt minska effekterna av störningen. 
Lokaliseringen av nya trafikanläggningar 
bör, med beaktande av ekonomi och 
trafiksituation, i möjlig utsträckning ske 
där minsta konflikt med andra intressen 
föreligger.

• Åtgärder ska vidtas för att så långt 
möjligt genom samordning mellan olika 
mobiltelefonoperatörer minska antalet 
master.

• Arbeta för att luftburna ledningar grävs ner 
i marken.
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Konsekvenser
Expansionen av samhället innebär:
• Begränsningar vad gäller större 

exploateringar och utformning av 
byggnader. Sådana begränsningar måste 
accepteras vid utveckling av attraktiva 
samhällsnära miljöer.

• Utvecklingen kan komma att påverka 
strandskyddet.

• Ersättningsanspråk kan ställas vid 
införande av bevarandebestämmelser.

Mark- och vattenanvändning
Mark- och vattenområden som ska vara 
tillgängliga för samhällenas utveckling.  
U-områdena kan i dag vara delvis ianspråktagna 
för bebyggelse och mindre verksamheter.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
Inom detaljplanelagt område ska bebyggelse-
utvecklingen följa detaljplanen eller så ska denna 
ändras, vilket kan bli aktuellt till exempel vid 
förtätning. 
Utanför detaljplanelagt område är nybebyggelse 
(utöver komplementbyggnader) normalt olämplig. 
Om nybebyggelse bedöms lämplig ska den 
normalt föregås av detaljplanläggning.

Tätortsnära markområden 
där samhällenas utveckling 
prioriteras 

U
Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av 
ovanstående.
• För eventuella större husgrupper och 

exploateringar kan detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning alternativt 
områdesbestämmelser krävas.

• Stor hänsyn ska tas till möjligheten 
att utveckla goda kommunikationer. 
Avvägningar kring områdets framtida 
utveckling bör bland annat inkludera 
frågeställningar om möjligheter till 
kollektivtrafikförsörjning, gång- och 
cykelvägnät, trygga och säkra skolvägar, 
risk för störningar av buller, risker med 
miljöfarliga transporter etc.

• Inom områden med strandskydd ska 
detta intresse vägas mot möjligheten att 
utöka bebyggelsen. Stranden ska dock 
i möjligaste mån vara tillgänglig för 
allmänheten.

• Bevarandebestämmelser kan införas i nya 
planer. Äldre planer kan få kompletterande 
bestämmelser
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Vhav
Vattenområde öppet hav 

Vr
Vattenområden där recipient-
intresset för kommunalt och 
industriellt avlopp prioriteras 

Inom detta område finns förutom oex- 
ploaterade havsområden där det endast bedrivs 
fiske, även områden som kan vara av intresse för 
etablering av vindkraftverk

Vattenanvändning
Fartygstrafik och fiske är de verksamheter som 
förekommer. I framtiden kan etablering av 
vindkraftverk bli aktuell, då vindenergin är som 
störst ute till havs. Här finns den största potentialen 
för etablering av vindkraftverk i Mönsterås 
kommun.

Ställningstagande

• Lokalisering av vindkraftverk till havs  
 bör utredas. Fågel- och fiskfaunan   
 ska uppmärksammas.
• Fiskets behov av fria vattenytor bör   
 uppmärksammas.
• Prövning av ärenden görs mot  
 bakgrund av ovanstående.  Anlägg-
 ningar fordrar tillstånd enligt  
 Miljöbalken. Detaljer i det enskilda 
 fallet måste avgöras utifrån lokala   
 förhållanden.Vattendom kan krävas.

Konsekvenser
Etablering av anläggningar, till exempel 
vindkraftverk till havs kan komma i konflikt 
med fiskets och naturvårdens intressen. 
Förläggning av kablar på bottnen kan  
eventuellt påverka fisket.

Havet

• Kontinuerlig uppföljning av utsläppen och 
recipientförhållandena måste ske för att visa 
att avloppsreningen är godtagbar. Påtagliga 
störningar gentemot badintressen eller annat 
kan aktualisera flyttning av utsläppspunkter eller 
andra åtgärder. Spridningseffekterna kan dock 
vara svåra att klarlägga med exakta avgränsningar 
på grund av vind och vattenströmmar.

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av 
ovanstående. Detaljer i det enskilda fallet måste 
avgöras utifrån lokala förhållanden.

Konsekvenser
Konflikt kan uppkomma med:
• Badintressen och naturvårdsintressen  

och annat genom utsläpp av näringsämnen, 
bakterier med mera.

• Det är viktigt att avloppsvatten får en 
tillfredsställande rening innan utsläpp 

 sker samt att utsläppspunkterna väljs  
med omsorg. Eftersom realistiska alternativ 
till utsläpp i många fall saknas måste viss 
påverkan i recipienten accepteras.

Inom Vr-områdena finns befintliga utsläpp från 
kommunalt avlopp och dagvatten. Dessutom 
ryms inom beteckningen utloppstuben från 
bruksområdet och dess utsläpp av vatten till 
Östersjön.

Vattenanvändning

Vattentillgången i Vr-områden prioriteras för 
recipientändamål från kommunala reningsverk, 
samt renat avloppsvatten från bruksområdet. 
Utsläppen av renat avloppsvatten är oftast 
nödvändigt att bibehålla.
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Vön

Inom detta område finns främst öar och skärgård. 
Området har stort värde för naturvården och för 
det rörliga friluftslivet. Här finns sällsynta och även 
utrotningshotade djur- och fågelarter. 

Hela kusten och de stora vattendragen Emån 
och Alsterån är av regionalt intresse för såväl 
yrkesfisket som fritidsfisket. Lekområden finns 
för flera fiskarter såsom abborre, gädda, sik och 
strömming (sill). Vandrings- och uppväxtområden 
finns dessutom för ål och havsöring.

Mark- och vattenanvändning
Områdets höga värde, riksintresse, ur natur-
vårdssynpunkt och för det rörliga friluftslivet är 
väsentligt. Strandskydd råder inom hela området. 
Markanvändningen får inte äventyra dessa 
intressen.

Vattenområde samt öar 
med höga naturvärden

De höga naturvärden som finns inom området 
hänger samman med gränszonen hav-land.  En 
mängd arter är knutna till denna typ av miljö, som 
därför har ett mycket stort bevarandevärde. Bland 
annat finns ett flertal öar som är avsatta som 
fågelskyddsområde och som har beträdnadsförbud 
under delar av året.

Utveckling och bevarande av den 
byggda miljön
• Bebyggelse eller annan anläggning eller 

verksamhet som hotar eller konkurrerar med 
ovanstående intressen får ej tillkomma. Också 
befintliga anläggningar och verksamheter bör 
anpassas så att riskerna för negativ påverkan 
minimeras. 

• Tillgång till vatten och avlopp bör vara säkrad 
innan förhandsbesked och bygglov lämnas för 
byggnader där vatten och avlopp kan komma i 
fråga.

• Mindre hamnar för fisket och det rörliga 
friluftslivet ska kunna anläggas på strategiska 
platser där särskild hänsyn till känslig natur 
ska tas.

Konsekvenser
Fiskeintressena kan innebära vissa begränsningar 
för annan verksamhet vilket måste accepteras av 
dessa intressen.

• Utsläpp av föroreningar kan innebära störningar 
för fisket och friluftslivet.

• Konflikt mellan rekreationsintressen, fiske- 
sjöfarts- och naturvårdsintressen kan  
uppstå.

• Konflikt mellan båthamnar och det rörliga 
friluftslivet kan uppstå, samtidigt som hamnar 

 kan få en positiv effekt för det rörliga frilufts- 
livets utveckling.

Ställningstagande
• De höga naturvärdena inom området väger 

tungt. Vid konflikt mellan naturvården och 
andra intressen ska naturvården prioriteras.

• Det är angeläget att eventuellt tillkommande 
bebyggelse anpassas till helhetsmiljön och 
byggnadstraditionen. Det är likaså angeläget 
att verka för att förutsättningarna för såväl 
yrkesfisket som fritidsfisket inte försvåras. 

• Kustavsnitt där kustfiske med fasta redskap 
bedrivs ska prioriteras för detta ändamål. 

• Vid eventuella konflikter med etablering av 
havsbaserad vindkraft ska en utvärdering från 
fall till fall göras om vilken verksamhet som 
bedöms mest angelägen att prioritera.

• Samordning mellan naturvårdsintressen, 
friluftintressen och den bofasta skär-
gårdsbefolkningens intressen av att utnyttja 
mark och vatten ska i möjlig utsträckning 
göras. Fiskets utveckling, speciellt ålfisket 
och det kustnära fisket med fasta redskap, 
ska beaktas liksom reproduktions- och 
uppväxtområdena för fisk.

• Bryggor eller andra anläggningar, båttrafik 
med mera som påtagligt hotar eller stör 
naturvärdena bör undvikas.

Områdets naturförutsättningar är skiftande och 
omfattar både land- och vattenområden. Detta 
gör ställningstagandet komplext. Det är viktigt 
att allmänhetens tillträde till område för bad och 
båtliv inte försvåras.
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4
Under denna rubrik beskrivs de olika 
ställningstagandena för geografiska områden, 
som är indelade efter landskapskaraktär och/eller 
traktgränser. Beskrivningen görs från norr till 
söder.
Områdena beskrivs med en kartbild, där den 
geografiska områdesgränsen är markerad med 
svart och de olika anspråksområdena är markerade 
med en röd gräns och en beteckning. 

U
r 

Te
rr

än
gk

ar
ta

n 
©

 L
an

tm
ät

er
iv

er
ke

t G
äv

le
 M

ed
gi

va
nd

e 
M

20
03

/6
15

6

Skala 1:50000

Området består  i huvudsak av jord- och 
skogsbruksmark med stora orörda naturområden. 
Det genomkorsas av flera små brukningsvägar. 

Områdesbeskrivningar

Åserum

De flesta områdena karaktäriseras med foto/
illustration. Beskrivande text, ställningstaganden, 
konsekvenser med mera är upprättad i tabellform. 
             

 Svart linje på kartor =  Områdesgräns 
 Röd linje på kartor   =  Anspråksgräns

Åserums gård ingick under 1700-talet i Ems 
domäner. Sedan mitten av 1700-talet har ätten 
Ulfsparre varit ägare till både Em och Åserum.  I 
den nordvästra delen av området finns två fyrar, 
Åsehorn övre och nedre.

Skala 1:50000
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Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 § 

Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Luft och buller

Trafik

Hälsa och säkerhet

Natur, kultur, rekreation

Övriga anspråk

Mark- och vatten-
användning

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Naturvård, vägar.
Ja.

Strandskydd.
Byggnadsförbud 50 meter från E22.

Jord- och skogsbruk. 
Naturområde med vilthägn. El. Trafik (E22, tillfartsväg och järnväg 
till bruksområdet), vattentub. 

Åsbildning öster om E22 vid Tvillingbackarna ingår i länsstyrelsens 
grusinventering. Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Inom området finns våtmarker, områden med höga naturvärden samt 
kustnära skogsområde med skyddsvärda växtarter. Naturminnen: 
hästkastanj och rödbok. Lek- och yngelområden. Sumpskog.

Inom störzonen från bruksområdet. Bullerstörningar från E22.
Genom området passerar transporter av farligt gods på väg och 
järnväg.

I första hand ställningstaganden för JS-områden men även för 
IH-, N-,  T-  och E-områden.

Riksintresse E22. Trafik (T): anordnande av gång- och cykelväg. 
Energi (E).
Inom störzonen är ny bebyggelse utan anknytning till näringarna 
(jordbruk, fiske med mera) olämplig.

Generella konsekvenser för JS-, IH-,  N-, T- och E-områden.

Påverkan från jordbruksområdenas närsaltberikade vatten. Konflikt 
skogsbruket – kulturlandskapet och nyckelbiotoper. 
Störzonen från bruksområdet: tippen, ljud- och luktstörningar såväl 
till lands som till havs.
E22:s ombyggnad med vajerräcken kan ställa krav på anordnande 
av cykelleder.
Störningar från bruksområdet kan begränsas ny bebyggelse inom 
störzonen. Vid all framtida planering av byggnation utmed vägar 
ska Vägverkets rekommendationer om transporter av farligt gods 
beaktas.
Begränsad tillgänglighet till skogs- och strövområdena på grund av 
viltstängsel längs med E22.
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Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 § 

Nej (dock riksintresse för naturvård i vattnet utanför).
Ja.

Strandskydd 300 meter för ej detaljplanlagda delar.
Byggnadsförbud 12 meter från vägen mot Svartö.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Område för tung industri
I området ingår befintlig trä- respektive 
massaindustri. 
Mönsterås Bruk är (år 2002) det största av Södras 
Cells bruk med en årskapacitet på 750.000 ton 
massa. Mönsteråssågen är en av Södra Timbers 
producenter av sågade trävaror.
För hela norra delen av området gäller detaljplan. 

Bruksområdet

Möjlighet till utbyggnad av kompletterande 
industri finns. Södra delen är inte detaljplanlagd. 
Den innehåller avloppstub och avfallsdeponi. 
Överskottsenergi från bruket används som värme 
till bland annat Mönsterås tätort.
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Luft och buller

Trafik

Hälsa och säkerhet

Socio-ekonomiska

Övriga anspråk

Mark- och vatten-

användning

Kommunikationer

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Industri, hamn, järnväg.
Detaljplan för norra delen. Södra delen ej detaljplanlagd.

Områden med sumpskog och våtmarker. Lek- och yngelområden.
Grusförekomst.

Verksamheten innebär störningar för omgivningen. 

I första hand ställningstaganden för I-områden men även för: 
Vr – avser recipient för dagvatten.     

Dessutom följande ställningstaganden: Öppna för möjligheten att 
utveckla befintlig verksamhet, vidareförädling - produktion, samt för 
andra företag att etablera sig inom området och nyttja befintlig service 
i form av överskottsenergi, transporter, hamn, repartioner med mera. 
Hamnen vid bruksområdet och farleden genom sundet till området är 
en strategisk resurs för industri och samhälle. Öppna för möjligheter 
att nyttja hamnen även för andra typer av transporter än massa och trä. 
Beredskap för eventuella haverier vid järnvägstransport av farligt gods.
Inom störzonen är ny bebyggelse utan anknytning till näringarna
(jordbruk, fiske med mera) olämplig.

Tillvaratagande av överskottsvärme från bruksområdet är viktigt. Inom 
området finns förutsättningar för etablering av vindkraftverk. Hur många 
och hur stora får kommande utredningar utvisa. Området har i dag 
byggnader med stor höjd och volym, varför vindkraftverkens storlek inte 
torde påverka landskapet på ett mer påtagligt sätt. Vidare utredningar får 
utvisa om en samlokalisering med befintliga verksamheter är möjlig.

Generella konsekvenser för I- och Vr-områden.

Konflikt med fisket, det rörliga friluftslivet och naturvärden vid eventuell 
vindkraftsetablering. 
Med hänsyn till Brukets strategiska värden måste begränsade störningar 
accepteras inom störzonen.
Konflikt med naturintressen/rörliga friluftslivet om hamnen öppnas för 
andra typer av transporter. 
Störningar från bruksområdet kan begränsa ny bebyggelse inom 
störzonen. Utsläpp av förorenade ämnen får ej öka utöver nuvarande 
storleksordning utan synnerligen noggrann utredning av konsekvenserna 
samt särskild prövning. Beredskap för eventuellt utsläpp/läckage från 
fartyg. Lagring av miljöfarliga varor.
Arbetsplats med stor betydelse för sysselsättningen i kommunen.
Brandförsvar i egen regi.

Infartsväg från E22, som är anpassad till tung industri.
Gång- och cykelväg finns från Mönsterås tätort till området.
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Området omfattar förutom ön Vållö även Bjärkö, 
Norstö och Bokö. Bebyggelse finns endast på 
Vållö.
Vållö är med småländska mått mätt en ovanligt 
stor ö, 6,5 km på längden och upp till 2 km på 
bredden.
Den ringa höjden över havet  - i princip ingen 
punkt sträcker sig högre än 10 meter över havet - 
har gjort att Vållö med tillhörande utöar inte kunnat 
tas i människans bruk förrän ganska sent. Vattnen 
runt Vållö har på olika sätt varit attraktiva alltifrån 
järnålder till våra dagar. Det rika fisket i området och 
den allmänna farleden som genom tiderna strukit 
förbi här har bidragit till detta.  Så omnämns Vållö i 
den medeltida handskrift vi kallar Kung Valdemars 
segelled, och som tycks vara en beskrivning från 
omkring år 1300 av farleden från Utlängan i 
Blekinge till Reval (nuvarande Tallin) i Estland. På 
Gustav Vasas tid fanns 3 gårdar på ön, där basen 
i försörjningen var boskapsskötsel och fiske. På 
1600-talet omnämns Vållö som ”styremansort”. 
Styremännen stod för lotskompetensen i Stranda 
härad under flera sekler. 

I början av 1700-talet delas ön i 6 krono-
lotshemman och vid 1700-talets slut är Vållö en 
av de största och mera betydande lotsplatserna i 
Kalmarsund, jämförbar med Kalmar. 1930 läggs 
lotsstationen på Vållö-romp ner och verksamheten 
flyttas till Påskallavik för att därifrån flyttas till 
Oknö. Bostadshuset flyttas in till Vållö by och 
lotsplatsen blir öde.

Vållö

Skala 1:50000

Av de ursprungliga tre Vållö-gårdarna växer så 
småningom en by fram, där så gott som varje 
hushåll ända in på 1960-talet har en ko för mjölkens 
skull och de flesta åkrar fortfarande brukas. Under 
1900-talets andra hälft avfolkas ön. 1958 finns 74 
människor boende på ön året runt, idag är det 
ett trettiotal. Det traditionella jordbruket med 
boskapsskötsel har gått samma öde tillmötes. 
Ålfisket är nu liksom under hela 1900-talet det 
viktigaste, för att inte säga det enda fisket av 
betydelse. Området är idag naturreservat.
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Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Naturvård.
Ja.

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Natura 2000

Ställningstaganden

Konsekvenser

Övriga anspråk

Mark- och vatten-
användning

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Naturreservat enligt länsstyrelsens beslut. Strandskydd.
Ja.

Permanent- och fritidsbebyggelse på Vållö. Fiske. Friluftsliv, 
rekreation.

Rast – och häckningsplats för sjöfågel. Grusförekomst enligt läns-
styrelsens inventering. Variationsrik skärgård av främst geologiskt 
intresse. Området är en god representant för moränskärgården, 
en naturtyp som inte är vanligt förekommande i landet. Öarna 
är skogsbevuxna, företrädesvis av tall med inslag av gran och 
lövträd. På Vållöromp finns magnifika ris- och lavrika tallskogar. 
Svallgrusavlagringar, med inslag av klapperstensfält. Regional 
bevarandeplan för odlingslandskapet. Kulturlandskapet har en god 
överensstämmelse med det tidiga 1800-talets odlingslandskap.

Del av Bokö ligger inom störzonen för bruksområdet.

Ställningstagande för N-, F-, och Bby-områden.

Dessutom: Hänsyn fordras även till redovisade naturvärden. Ett aktivt 
brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning 
för att natur- och kulturvärdena ska bestå. Möjligheterna att muddra 
norra inseglingsrännan mellan Vållö och Runnö ska utredas. Hamnen 
är  av strategisk betydelse liksom bra kommunikationer till och från ön. 
Vållöbornas sjöled till Svartö är viktig att bibehålla, såväl sommar- som 
vintertid.
Inom störzonen är ny bebyggelse utan anknytning till näringarna 
(jordbruk, fiske med mera) olämplig. Avloppsfrågan ska lösas på ett 
tillfredställande sätt vid all tillkommande bebyggelse.

Generella konsekvenser för N-, F-, och Bby-områden.

Konflikt med boende, fisket, det rörliga friluftslivet och 
naturvärden  vid eventuell vindkraftsetablering. 
Störzonen från Bruksområdet: avfallsdeponin, reningsanläggning 
samt ljud- och luktstörningar.
Störningar från bruksområdet kan begränsa ny bebyggelse inom 
störzonen. 

Vid konflikt intensivt friluftsliv – naturvärden ska naturvärdena 
prioriteras.

Mark- och vatten

Luft och buller

Hälsa och säkerhet

Natur, rekreation

Se kartbilaga
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Svartö by är kommunens mest utpräglade fiskeläge 
och utpost mot havet. Den ligger vid kusten, ca 
8 km nordöst om Mönsterås samhälle och 1-
2 km sydost om bruksområdet. Marken i byn är 
privatägd. Bebyggelsen har vuxit upp kring fisket 
och sjöfarten och andra verksamheter som hörde 
havet till, till exempel skeppsbyggeri, lotsning 
och tullverksamhet. Byn innehåller idag drygt 20 

bostadshus. En samlingslokal finns liksom garage 
för Vållöbornas bilar. Vid Svartö hamn, som är en 
samfällighet och betjänar de boende på Vållö, slutar 
allmän väg. Byn är omgiven av välbevarade ängs- 
och hagmarker, vilka representerar en naturtyp och 
en boendekultur av mycket högt kulturhistoriskt 
värde.

Svartö

Skala 1:20000

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 §

Ja, för naturvård men endast i vattnet.
Ja.

Strandskydd råder.
Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 643.

Se kartbilaga
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Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Luft och buller

Trafik
Hälsa och säkerhet

Natur, kultur, rekreation

Socio-ekonomiska

Övriga anspråk

Mark- och vatten-
användning

Kommunikationer

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Bostäder, (Ca 25 permanentboende, sommartid ca 100 personer).
Svartö by utgör så kallad samlad bebyggelse enligt PBL.
Hamn av strategisk betydelse, fiske, båttrafik, rekreation.

Regional bevarandeplan. Området har god överensstämmelse med det tidiga 
1800-talets odlingslandskap,. Ängs- och hagmarker enligt länsstyrelsens 
inventering. Områden med höga naturvärden. De uppodlade ytorna ligger 
koncentrerade till små höjder och betesmarken vid sankmarker. Odlingsrösen 
och stenmurar finns liksom en smal och kort remsa med välbetade 
strandängar. Lek- och yngelområden. Byns karaktär av hamn och fiskeläge. 

Inom störzonen från bruksområdet.

För Svartö By i första hand generella ställningstaganden för Bby- 
och F-områden.

Utredningen daterad 2001-05-10 ska beaktas, det vill säga:
• Ytterligare ett antal byggplatser kan tillkomma enligt utredning för 

Svartö by.
• Det är angeläget att marken närmast stranden inte bebyggs mer än vad 

som gjorts idag.
• En försiktig och långsam utbyggnad för att inte förstöra den karaktär 

byn har idag. Nya byggnader anpassas till helhetsmiljön och den lokala 
byggnadstraditionen.

• Nya verksamheter, som inte dominerar och inte stör boendet måste 
kunna etableras. Ett antal möjliga byggplatser för permanentbostäder 
redovisas i utredningen.

• Vatten- och avloppsfrågans lösning. Förstärkt infiltration och tillräckligt 
avstånd till havet.

• Inom störzonen är ny bostadsbebyggelse, utan anknytning till 
näringarna, olämplig.

För den övriga delen av området gäller ställningstaganden för JS-, K-, 
N- och Vr-områden.
Vållöbornas led till Svartö är viktig att bibehålla, såväl sommar-  som 
vintertid. Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Generella konsekvenser för Bby-, F-, JS-, K-, N- och Vr-områden.

En utökad permanent bebyggelse kan påverka mark- och vattenområden 
negativt om inte tillfredställande VA-anläggningar anordnas.
Störzonen från Bruksområdet: tippen, reningsanläggningen samt ljud-
och luktstörningar såväl till lands som till havs.
Någon stor ökning av trafiken blir troligen ej aktuell.
Permanentboende medför andra krav på vatten- och avloppshantering.
Störningar från bruksområdet kan begränsa ny bebyggelse inom störzonen.

Allmänna ströv- och strandområden bör undvikas för exploatering.
En levande kulturmiljö kan ”dö ut” om byn inte ges möjlighet att förnya och 
utöka sitt bostadsbestånd.
En permanent befolkningsökning kan kräva större serviceutbud, till exempel 
kollektivtrafik samt barn- och äldreomsorg.

Till Svartö går länsväg 643, som avslutas med en parkering vid 
hamnen. Härifrån finns båtkommunikation till Vållö.
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Skala 1:50000

Kulturlandskap, herrgårdslandskap och medeltida 
lämningar. Källarholmen har ett strategiskt läge nära 
Lyckefjärd. De medeltida lämningar som finns där, 
bland annat rester efter en 165 meter lång bro från 
fastlandet, en större källarruin, husgrunder, brunnar 
och strandskoning talar för att anläggningen varit 
fast etablerad under ganska lång tid. Bebyggelsen 
har varit grupperad på ett sätt som kan tyda på att 
försvarsaspekten var viktig. ”Herrgårdslandskapet” 
och bebyggelsen på Nygård med praktfull 

mangårdsbyggnad, stora gårdsbyggnader, och 
arbetarbostäder.  Allén vid tillfarten från sydost 
förstärker den genuina gårdsmiljön, som för övrigt 
har en landskapsmässigt värdefull vegetation med 
stora lövträd. Hammarglo by utgör i dag så kallad 
samlad bebyggelse. Kommunalt vatten och avlopp 
finns.

Hammarglo-Nygård

Hästhage i Hammarglo
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Hästhage i Hammarglo

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 § 
Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Luft och buller

Hälsa och säkerhet

Natur, kultur, rekreation

Övriga anspråk

Mark- och 
vattenanvändning

Kommunikationer

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Naturvård.
Ja, för byns och områdets östra del.

Strandskydd 300 meter.
Byggnadsförbud 12 meter från länsvägarna 640 och 643.
Fornlämningar.

Jordbruk, bostäder (samlad bebyggelse i Hammarglo by).

 

Hela landskapet har god överensstämmelse med det tidiga 1800-talets 
odlingslandskap (enligt länsstyrelsens bevarandeplan). Grusförekomst. 
Moränkullar mellan Hammarglo och Lervik. Byn ligger på en vacker höjdrygg. 
Värdefulla strandängar, betad skog och tallsumpskog i söder. Lek- och 
yngelområden. Våtmarker. Medeltida lämningar vid Källarholmen-Estenäs i 
söder. Nygård är en vacker 1870-talsgård belägen i herrgårdslandskap.

Del av området ligger inom störzon från bruksområdet. Avloppstub från 
bruksområdet passerar igenom området liksom transporter med farligt gods 
på järnväg. Eventuell konflikt mellan jordbruksverksamhet och lokalisering 
av ny bostadsbebyggelse. Två nedlagda tippar.

För Hammarglo by i första hand ställningstaganden för Bby-område.
Dessutom för K-, JS-, T-, E- och IH-områden. 

Bevara Nygårds kulturhistoriska värden vid eventuell annan användning. 
Eventuell framtida förändring av väsentlig karaktär får regleras genom 
detaljplanläggning. K-områden görs mer tillgängliga genom anläggande av 
kulturstigar. Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är 
en förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.
Verka för att länsvägarna förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Generella konsekvenser för Bby,  K-, JS-, T-, E- och IH-områden.

Brukande av marken motverkar igenväxning.
Påverkan från jordbruksområdenas närsaltberikade vatten. 

Ljud- och luktstörningar från bruksområdet.

Inom störzonen är ny bebyggelse utan anknytning till näringarna 
olämplig.

Eventuell konflikt med naturvärden vid anläggande av kulturstigar. 
Bevara Nygårds kulturhistoriska värden vid eventuell annan användning. 
Badplatsen ska hållas tillgänglig för det rörliga friluftslivets behov.

Från E22 går länsväg 643 genom byn Hammarglo och länsväg 640 till 
Ödängla m fl. I områdets nordvästra del går även järnvägen mellan 
bruksområdet och Mönsterås tätort.

Se kartbilaga
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Skala 1:100000

Hela området ingår i riksintresse för naturvården 
och del av området ligger inom naturreservat. 
Variationsrik skogbevuxen skärgård av främst 
geologiskt intresse. Utmed öarnas stränder 
finns kanter av havsstrandängar. Berggrunden 
utgörs av sandsten, som överlagras av moräner. 
Områdets moräner har utsatts för kraftig 
svallning. Svallgrusavlagring är annars den mest 
förekommande jordarten och finns till exempel på 
Gåsö. På Kungsholmen växer en naturskogsartad 
gammal tallskog med en hel del död ved och 
lågor. Inom området finns art- och individrika 
häckningsöar med samlad förekomst av skärgårdens 
fågelarter samt kolonier av bland annat mellanskarv. 

Del av Gåsö är fågelskyddsområde. På Taktö, allra 
längst ut i skärgården finns rester efter boplatser 
sedan vikingatiden. På öns högsta punkt tronar ett 
litet gravfält med rösen och stensättningar.
På 1600-talet omnämns Taktö som ett ”skär och 
fiskeläge”. Ännu under sent 1800-tal nyttjades 
yttre hamnen på Taktö av bönder från fastlandet 
som varje höst seglade dit för att fiska sill.

Norra skärgården Svartö-Vållö
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Övriga anspråk

Mark- och vatten-
användning

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Öar med höga naturvärden – riksintresse. Del av Gåsö är 
fågelskyddsområde. Naturreservat. Grusförekomst på Sandö, Taktö 
och Gåsö. Våtmarker. Lek- och yngelområden.

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Luft och buller 

Trafik

Hälsa och säkerhet

Natur, kultur, rekreation

Naturvård.
Ja.
Ja.

Strandskydd. Naturreservat för del av området. 
Fågelskyddsområde.

Båttrafik (yrkes- och fritidsbåtar), fritids- och yrkesfiske. 
Vattenområde med recipientintresse för industriellt avlopp. 
 

Del av vattenområdet används för recipientändamål. Del av 
området ligger inom störzonen för bruksområdet. Inseglingsränna 
till bruksområdet.

I första hand ställningstaganden för VöN-områden, men även 
för  T- och Vr-områden. 

Generella konsekvenser för Vön-, T- och Vr-områden.

Dessutom:
Konflikt med boende, fisket, det rörliga friluftslivet och naturvärden vid 
vindkraftsetablering.
Störningar från bruksområdet – ljud, lukt, buller med mera.
Säkrare handelstrafik till hamnen vid bruksområdet om rännan muddras.
Inom störzonen är ny bebyggelse utan anknytning till näringarna 
(jordbruk, fiske med mera) olämplig. Utsläpp från bruksområdets  
avloppstub. Utsläpp från båtar ska minimeras.
Vid konflikt intensivt friluftsliv – naturvärden ska naturvärdena 
prioriteras. Skapa en sammanhängande led för fritidsbåtar genom hela 
kustområdet.

Dessutom: Hänsyn fordras även till redovisade naturvärden. 
Hamnen vid bruksområdet och farleden genom sundet och till 
bruksområdet är en strategisk resurs för industri och samhälle. 
Möjligheterna att muddra norra inseglingsrännan mellan Vållö och 
Runnö ska utredas. Vållöbornas led till Svartö är viktig att bibehålla, såväl 
sommar- som vintertid. Prickad led för fritidsbåtar viktig att behålla. 

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Område öster om E 22 omfattande Torps by samt 
jord- och skogsbruksområde med i huvudsak 
barrskog norr och öster om byn. Bebyggelsen i 
Torp omfattas av samlad bebyggelse. Kommunalt 
vatten och avlopp finns inom Boslätsområdet. 
En stor svallgrusavlagring finns vid och öster om 
byn. 

I västersluttningen mot skogsområdet i öster finns, 

på båda sidor om Hammarglo-Svartövägen, en 
samling ålderdomliga jordkällare, belägna på en 
bysamfällighet. Källarna är ett minne från tiden 
före laga skiftet, då byn samlat sina källare till 
en lämplig fast mark, lätt åtkomliga från vägen. 
Källarna har ett betydande kulturhistoriskt värde.

Torp-Boslät

Jordkällare vid Torp
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Jordkällare vid Torp

Övriga anspråk

Mark- och vatten- 
användning

Kommunikationer

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Svallgrusavlagring, betad skog, havsstrandängar, ädellövskog.
Grusförekomst. Jordkällarna i Torp. Område med sumpskog. Regional 
och nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Våtmarker.

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 § 

Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Luft och buller

Kommunikationer

Hälsa och säkerhet

Vatten och avlopp

Vägar, kulturmiljö, naturvård.
Ja. 

Strandskydd.
Byggnadsförbud 50 meter E22 och 12 meter allmänna vägen mot 
Hammarglo.

Bostadsbebyggelse med samlad bebyggelse i Torps by, jord- och 
skogsbruk, djurhållning, fjärrvärmeanläggning, hantverk.  Riksintresse, 
E22. 

 

Eventuella konflikter djurhållning  kontra bostadsbebyggelse. 
Genom området passerar transporter av farligt gods på väg och 
järnväg

Ställningstaganden för JS-, Bby-, K-, E-, och T-områden.

Generella konsekvenser för JS-, Bby-, K-, E-, och T-områden.

Påverkan från jordbruksområdenas närsaltberikade vatten. 
Påverkan från E22. 

I samband med ombyggnad för vajerräcken på E22 bör trafiksäkerheten 
ses över vid väganslutningar inom området. Verka för att trafiksäkerheten 
förbättras på länsväg 643. Säkerhetsåtgärder krävs vid korsning järnväg-
cykelled-länsväg 643.

Vid all framtida bebyggelseplanering ska riskerna med farligt gods 
beaktas. Beredskap för eventuellt haveri vid transporter med farligt gods.

Ny bostadsbebyggelse kan medföra krav på utökat område för 
kommunalt vatten och avlopp

Dessutom: Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden 
är en förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå. Inom 
delområdet på E22 planeras 2:1 körfält och vajerräcken.

E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling 
och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Järnvägsnät 
med industrispår passerar genom området. Parkeringsmöjligheter för 
pendlare finns vid länsväg 643 anslutning till E22 vid Torp. I samma 
område finns även busshållplatser för kollektivtrafiken.  Cykelväg finns 
längs E22 och vidare via anslutningsväg till bruksområdet.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

De låglänta kustområdena nordost om Mönsterås 
hade under medeltiden goda förutsättningar 
för kontakter med omvärlden genom läget vid 
den farled som gick genom Lyckefjärd och 
Dragsrännan. I havet utanför passerade den 
segelled – Valdemarsleden – som finns beskriven 
redan på 1200-talet. 
Området har välhävdade strandängar med stor 
artrikedom. Att paddla är populärt

Lyckefjärd
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Övriga anspråk

Mark- och vatten- 
användning

Bevarande Havsstrandängar, grusförekomst. Öar med höga naturvärden – 
riksintresse. Lek- och yngelområden. Våtmarker. Området gränsar i norr 
till Källarholmen med medeltida lämningar efter bebyggelse.

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Trafik

Natur, kultur, rekreation

Hälsa och säkerhet 

Naturvård.
Ja. 

Strandskydd.

Friluftsliv, rekreation, fritidsfiske.

Ställningstaganden för Vön-områden

Generella konsekvenser för Vön-områden.

Möjligheten för fisk att reproduceras har hög prioritet.

Höjd på bro anpassas till småbåtstrafik, varför några konflikter mellan ny 
cykelled vid Berkeström och trafik fritidsbåtar ej bör uppkomma.

Eventuell cykelleds påverkan på naturvärdena.

Utsläpp från båtar ska minimeras.

Dessutom: 
Ev förbinda Björnö med Herreholmarna via cykelled vid Berkeström. 
Vattenomsättningen bedöms tidvis vara dålig och åtgärder är nödvändiga 
för att behålla de naturvärden som finns.  
Lyckefjärd har goda förutsättningar för fiskrekrytering.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Ödängla by

Ödängla är en av kommunens fastlands yttersta 
utposter mot havet. Näset mellan Hammarglo 
och Ödängla når på lägsta punkten endast någon 
dryg meter över havet. Det betyder att Ödängla för 
ett par tusen år sedan var en ö och att Lyckefjärd 
då hade fri förbindelse med Kalmarsund även 
norrut. Området består av såväl fritidsbebyggelse 
(detaljplanlagt område) och permanentbebyggelse 
i form av gammal radby med omkringliggande 
jordbruksmark.

Marken inom det detaljplanelagda området 
med fritidshusbebyggelse är privatägd. Ett fåtal 
obebyggda tomter återstår. Vattenförsörjning 
genom grävda och borrade brunnar. Avlopps-
vatten tas omhand i enskilda anläggningar. 

Jordbruksbebyggelsen är till större delen en 
ursprunglig radby med bostadshusen och eko-
nomibyggnaderna på var sin sida om bygatan. 
Småskaligt jordbruk, främst betesdrift samt 
småskaligt skärgårdsfiske.
Sjöbodar, kåser och andra anordningar som hör 
till skärgårdsböndernas försörjning kompletterar 
beteslandskapet. Det gör Ödängla till en komplett 
representant för den kustlandstyp som formats 
av flera hundra års kontinuerligt utnyttjande för 
den traditionella kombinationen jordbruk och 
skärgårdsfiske.
Gränsande till fritidsbebyggelsen och den 
gamla radbyn finns natursköna områden med 
betade havsstrandängar och buskrik hagmark. 
Betesmarkerna är mycket artrika.

Ödängla
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Övriga anspråk

Mark- och vatten- 
användning

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Natur: Artrika betade havsstrandängar och buskrik hagmark. God 
överensstämmelse med det tidiga 1800-talets odlingslandskap.
Område med sumpskog. Bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Våtmarker. Lek- och yngelområden.

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 § 

Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Trafik

Hälsa och säkerhet

Natur, kultur, rekreation

Socio-ekonomiska  

Naturvård.
Ja. 

Strandskydd råder.
Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 640.

Fritids- och permanentbebyggelse.
Småskaligt jordbruk och fiske. Bebyggelseutveckling för bykärnan 
enligt utredning. Grundvattenförekomsten inom området är 
ianspråktagen för den gemensamma vattenförsörjningen.

Se detaljplan.

Ställningstaganden för Bby-,  Bfr-, JS-, K- och F-områden. 

Generella konsekvenser för Bby-, Bfr-, JS-, K- och F-områden.

Byutveckling kontra småskaligt jordbruk och naturområden. Utökning 
av byggrätten inom planområdet kan innebära ökning av antalet 
permanentboende.

Kollektivtrafik – skolskjutsar.
Permanentboende medför andra krav på vatten- och avloppshantering. 
Ökat grundvattenuttag kan påverka vattenkvalitén negativt.
Konflikt naturvärden  kontra byutveckling.

Ökat permanentboende = ökade krav på offentlig service.

Dessutom:
Utökad byggrätt vid ändring av detaljplanen. 
Utredning för Ödängla bys utveckling (framtagen 2003) ska följas.
Vattenförsörjningen måste säkerställas och vattenförsörjningsända-
målet ges absolut högsta prioritet. Utarbetande av skyddsområde för 
vattentäkten. Beakta eventuella risker med spillvattenhanteringen, se 
Mönsterås kommuns Va-utredning – Ödängla 2005. 
En utbyggnad av bebyggelsen bör begränsas och prövas noggrant.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.
Verka för att trafiksäkerheten förbättras på länsväg 640.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Området är ett av länets fornlämningsrikaste. 
Lämningarna är från såväl brons- som järnålder 
och kulturlandskapet visar många tecken på att 
kontinuerligt ha utnyttjats sedan dess. Den betade 
björkhagen Oxekullen inrymmer ett imponerande 
gravfält, bestående av 115 fornlämningar i form av 
bland annat höga stensättningar, domarringar och 
resta stenar. Kulturlandskapet överensstämmer väl 
med det landskap som fanns före laga skiftet. Det 
glesa vägnätet är gammalt och orört sedan före 
skiftenas tid.
Vid Bistingsmåla finns ett större område med 
svallgrus. Området är ca 80 hektar stort. Den 
underliggande moränen sticker upp genom 
svallgruset på några ställen.
Björkhagen vid Kråkerum är artrik med många 
indikatorväxter. Rödvenängarna är ovanligt artrika 
och har inblandning av torrängsväxter. Den 
öppna vidsträckta hagmarken hyser ett stort antal 
vegetationstyper.

Kråkerum-Bistingsmåla

Fornlämningar vid Oxekullen.
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Övriga anspråk

Mark- och vatten-
användning

Kommunikation

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Regional och nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Oxekullen 
med förekomst av ädellövskog och yppig lundflora. Ängs- och hagmark. 
Kulturlandskapet har god överensstämmelse med det tidiga 1800-talets 
odlingslandskap. Fornlämningsområden. Lek- och yngelområden. 
Våtmarker. 

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 §
Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Mark och vatten

Luft och buller

Trafik

Natur, kultur, rekreation

Hälsa och rekreation

Naturvård, kulturmiljö, vägar.
Ja. 

Strandskydd.
Byggnadsförbud 50 meter från E22.
Fornlämningar.

Jord- och skogsbruk, rekreation,  trafik: riksintresse E22, järnväg och 
tele. 

 

Genom området passerar transporter av farligt gods på väg och 
järnväg

Ställningstaganden för K-, N-, JS- och  T-områden.

Generella konsekvenser för K-, N-, JS- och T-områden.

Påverkan från jordbruksområdenas närsaltberikade vatten.
Påverkan från trafik (E22 och järnvägen).

E22:s ombyggnad med vajerräcken kan ställa krav på anordnande av 
cykelleder.

Prioritering av natur- och kulturvärdena kan innebära begränsningar för 
exploateringsföretag och annan verksamhet.

Vid all framtida bebyggelseplanering ska riskerna med transporter av 
farligt gods beaktas.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
Bibehålla det öppna landskapet. Vårda fornlämningsområdena.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.
Inom delområdet planeras E22 för 2:1 körfält och vajerräcken.

E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling och 
är rekommenderad väg för transporter av farligt gods.
Parallellt med E22 finns en cykelled mellan bruksområdet och Mönsterås 
tätort. Järnväg mellan Mönsterås tätort och bruksområdet passerar genom 
området. Längs E22 finns ledningar för elektronisk kommunikation.

Se kartbilaga

53



Björnö

U
r 

Te
rr

än
gk

ar
ta

n 
©

 L
an

tm
ät

er
iv

er
ke

t G
äv

le
 M

ed
gi

va
nd

e 
M

20
03

/6
15

6

Skala 1:20000

Området ingår i det stora sammanhängande 
kustområdet omkring Lyckefjärd och Västra 
Fjärden. Första gången Björnö omnämns i skriftliga 
källor är 1351, då hemmanet redovisas i Israel 
Birgerssons jordebok Kärnan i  kulturområdet är 
ruinen efter det imponerande ”stormanshuset” 
Björnöhus, beläget mitt i Björnö by. Vilken funktion 
byggnaden en gång hade är inte fullt klarlagt, men 
det får anses klart att anläggningen ingått i Bielke-
imperiet under 1600-talet. Borgen grävdes ut 1950. 
Även längre ut mot havet på Björnös sydöstra 
delar finns fasta fornlämningar, sannolikt efter 
försvarsanläggningar. Efter danskarnas härjningar 

1612 förfaller ön till ett vanligt landbohemman. 
Så sent som på 1830-talet var Björnö en ö utan 
broförbindelser med fastlandet De välbetade 
strandängarna mot Västra Fjärden ingår som en del 
i bilden av ett kustlandskap med månghundraårigt 
utnyttjande för kreatursskötsel och fiske. Båtbyggeri 
och varvsverksamhet i mindre skala har förekommit 
på lämpliga platser vid traktens stränder. Vägnätet 
på Björnö är idag exakt detsamma som på laga 
skifteskartan från 1848, då vägarna rätades och 
breddades.
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Övriga anspråk

Mark- och vatten- 
användning

Bevarande Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Lövdominerat område 
med fjärdar och glon, kärr och strandängar. Strandängarna är välbetade 
med riklig förekomst av strandtåg. Häckningsplats för bland annat 
tornfalk, lärkfalk och höksångare. Våtmarker. Grusförekomst enligt 
länsstyrelsens inventering.

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård.
Ja. 

Strandskydd.
Ruin, fasta fornlämningar.

Småskaligt jord/skogsbruk och fiske. Permanent- och fritidsbebyggelse. 
Vattenledningsnät anslutet till kommunalt vatten finns. Enskild väg.

 

Ställningstaganden för JS-, N-, K-, Bby- och F-områden.

Generella konsekvenser för JS-, N-, K-, Bby- och F-områden.

Dessutom:

Området bör skyddas från sådant som påverkar naturvärdet negativt.
Ytterligare några bostadshus inom området bör kunna tillkomma efter 
noggrann prövning av anpassningen till den känsliga miljön.
Möjligheterna att förbinda Björnö med Herreholmarna via cykelled bör 
studeras.
Utveckling av åtgärder och anläggningar för det rörliga friluftslivet 
och fisket. F-områdena ska prioriteras för bryggor, kajer eller andra 
anläggningar som ska betjäna fisket. Varje åtgärd eller anläggning ska 
föregås av noggrann prövning.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Mark och vatten Björnöhusruinen kräver ett väl tilltaget friområde. Lokalisering av   
 nybebyggelse till området mellan ruinen och stranden i öster är   
 olämplig.
Trafik Någon större ökning av trafiken blir troligen ej aktuell.
 Höjd på bro anpassas till småbåtstrafik, varför några konflikter   
 mellan ny cykelled vid Berkeström och trafik fritidsbåtar ej bör   
 uppkomma.

Hälsa och säkerhet Vatten- och avloppsfrågan måste lösas på ett tillfredställande sätt   
 vid all tillkommande bebyggelse. Utsläpp från båtar ska minimeras.

Natur Konflikt eventuell ny cykelled kontra naturvärden.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Del av området ingår i riksintresse för natur-
vården. Variationsrik skogbevuxen skärgård av 
främst geologiskt intresse. Utmed öarnas stränder 
finns bårder av havsstrandängar.
Berggrunden utgörs av kambrisk sandsten, som 
överlagras av morän med hög halt av sandsten. 
Områdets moräner har utsatts för kraftig 

svallning. Svallgrusavlagring är annars den mest 
förekommande jordarten och finns t ex på Yttre 
Långskär, Ekö och Svartingsskär. I området finns 
art- och individrika häckningsöar med samlad 
förekomst av skärgårdens fågelarter.

Norra skärgården 
Björnö/Ödängla

Björnö by
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Björnö by

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård.
Ja. 

Strandskydd. Fågelskyddsområde.

Ställningstaganden för Ff-, Vön- och T-områden.

Generella konsekvenser för Ff-, Vön-, och T-områden.

Dessutom:

För att underlätta för sjöfarten kan muddring av farleder och 
inseglingsrännor fordras.
Prickad led för fritidsbåtar viktig att behålla.
Yttre Långskär bör kunna utvecklas som bad- och friluftsområde - dock 
ska hänsyn tas till att del av ön är häckningsplats för fåglar. 

Mark och vatten Störningar från bruksområdet – ljud, lukt med mera.

Luft och buller Inom störzonen är ny bebyggelse utan anknytning till näringarna  
Hälsa och säkerhet (jordbruk, fiske med mera) olämplig.

Natur,  kultur,  rekreation Vid konflikt intensivt friluftsliv kontra naturvärden ska   
 naturvärdena prioriteras.
 Skapa en sammanhängande led för fritidsbåtar genom hela    
 kustområdet.

Mark- och vatten- Båttrafik (yrkes- och fritidsbåtar), fritids- och yrkesfiske.    
användning Detaljplan finns.

Bevarande Öar med höga naturvärden – riksintresse. Fågelskyddsområde    
 på Svartingsskär. Lek- och yngelområden. Grusförekomst 
 på Svartingskär och Yttre Långskär. Våtmarker.

Hälsa och säkerhet Området gränsar i norr till vattenområde med recipientintresse   
 för industriellt avlopp. Inom störzonen från bruksområdet.   
 Inseglingsränna till Mönsteråsviken.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Kråkerum har gamla anor, som centrum för 
frälsemännens imperium i trakten, bland annat 
för släkten Bielke. Den siste Bielke uppgavs som 
ägare till Kråkerum 1638. Under de många krigens 
århundraden skövlades och brändes kommunens 
kustområden, däribland Kråkerum. Fynd på 1950-
talet vid Östra Kråkerum vittnar om danskarnas 
härjningar.  Idag finns två stora jordbruksenheter 
inom området, Östra och Västra Kråkerum. 
Den varvsrörelse som etablerades under 1700-talet 
växte under 1800-talets mitt, då nya varv anlades 
bland annat vid Verkholm. Där byggdes ett 25-

Västra Kråkerum

tal fartyg under den 25-årsperiod som rörelsen 
existerade. 
Odlingslandskapet präglas av stora åkrar, öppna 
hagmarker och vidsträckta havsstrandängar samt 
stenmurar och allé. Området Sylten betecknas som 
kommunens bästa våtmarksområde vid kusten 
för vadare och har stor betydelse som rastplats 
för flyttande fåglar.  Såväl permanent- som 
fritidsbebyggelse finns.  Inom Bby-områdena finns 
vattenledningsnät anslutet till kommunalt vatten.

Kråkerum
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Västra Kråkerum

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 § 
Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Kulturmiljö, vägar, naturvård.
Ja.

Strandskydd. 
Byggnadsförbud 50 meter från E22.

Ställningstaganden för K-,  N-, T-, Bby-, JS- och Ff- områden.

Generella konsekvenser för K-,  N-, T-, Bby-, JS- och Ff- områden.

Större exploateringsföretag bör ej tillkomma inom området. Ff-område 
våtmark Sylten. Utveckling av åtgärder och anläggningar för det rörliga 
friluftslivet och fisket, till exempel båthamnar och bryggor. Varje åtgärd 
eller anläggning ska föregås av noggrann prövning. Ett aktivt brukande 
av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- 
och kulturvärdena ska bestå. I samband med uppsättning av vajerräcken 
på E22 bör ny anslutningsväg till Forsa utföras.

Mark och vatten Vid konflikt  mellan natur- och kulturmiljövård – andra intressen   
 ska natur- och kulturmiljön prioriteras. Påverkan från jord-  
 bruksområdenas närsaltberikade vatten. Våtmarksområdet Sylten   
 förutsätter fortsatt hävd och tillräckligt vattenflöde från Lillån för att   
 värdet ska bibehållas.
Trafik Påverkan från trafik (E22 och järnvägen).
Hälsa och säkerhet Påverkan från E22 och järnvägen. Beredskap för eventuellt haveri   
 vid järnvägstransport av miljöfarligt gods. Vid all framtida    
 bebyggelseplanering ska riskerna med transporter av farligt gods   
 beaktas.

Natur,  kultur Avloppsfrågan måste lösas på ett tillfredställande sätt vid all till-
 kommande bebyggelse. Kommunalt vatten finns i området.
 Prioritering av natur- och kulturvärdena kan innebära begränsningar för  
 exploateringsföretag och annan verksamhet.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Området utgör del av riksintresse för kulturmiljövården ”Mönsterås  
 köping”. Nordväst om Kråkerumsgårdarna upp till E22 finns    
 värdefulla kulturhistoriska företeelser. Regional och nationell    
 bevarandeplan för odlingslandskapet. Naturminne flyttblock.
 Sylten, ett av de värdefullaste våtmarksområdena i kommunen 
 med rikt fågelliv. Öppna hagmarker och havsstrandängar 
 enligt länsstyrelsens inventering. 
Hälsa och säkerhet Genom området passerar transporter med  farligt gods på väg och   
 järnväg.

Jordbruk, djurhållning i större skala, bostäder för permanent och 
fritidsboende, järnväg till bruksområdet, kapell med skogskyrko-gård. 
Detaljplan och samlad bebyggelse i Nydala. Cykelled.

Kommunikationer E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling  
 och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Parallellt   
 med E22 finns en cykelled mellan Mönsterås tätort och bruksområdet    
 Längs E22 finns ledningar för elektronisk kommunikation. Järnväg   
 mellan Mönsterås tätort och bruksområdet passerar genom området

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Området omfattar farleden och skärgården från 
Oknö och in till Mönsterås samhälle. I kommunens 
kustsocknar har varvsrörelse och sjöfart ända 
fram till tiden mellan de båda världskrigen  spelat 
en mycket dominerande roll som näringar. 
Skeppsbyggeriet i Mönsterås har mycket gamla 
anor och går tillbaka till 1500-talets skeppsgårdar 
i Mönsterås och Drakenäs. En mer etablerad 
varvsrörelse kan man dock för Mönsterås del inte 
tala om förrän vid 1700-talets mitt, då det anlades 
ett varv på Kuggås. Varvsrörelsen växte under 
1800-talets mitt och nya varv anlades, bland annat 
på Nynäs och Verkholm. 
Mönsteråsvikens fiskevatten har varit viktiga och 
eftertraktade. Enligt ett avtal på 1730-talet fördes 
allt vatten i Mönsteråsviken till godset Kråkerum. 
Fiskevattnen har från 1800-talets senare del och 
fram till 1900-talets mitt arrenderats av fiskare från 
Herrholmarna, Nydala och Fridhem. Bodar och 

bryggor berättar tillsammans med strandskoningar 
och stenkistor om en svunnen tid. Idag bedrivs både 
fritids- och yrkesfiske, om än i mindre omfattning, 
i viken.
Mönsteråsskärgårdens öar är alla låga och har rik 
växtlighet. Förhållandevis många är bebyggda med 
mindre fritidshus. På den södra sidan av viken finns 
flertalet småbåtshamnar, som drivs av båtklubbar 
och av kommunen.

Mönsteråsviken
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö.
Ja. 

Strandskydd. 

Ställningstaganden för Vr-, Vön- och T-områden.

Generella konsekvenser för Vr, Vön- och T-områden. 

Dessutom:

Hamnen och farleden är en strategisk resurs för samhället.
För att underlätta för sjöfarten kan muddring av farleden fordras.
Öppna för möjligheten att utveckla den befintliga verksamheten på 
Lakeholmen för ”båtfolket”. Utveckling av åtgärder och anläggningar 
för det rörliga friluftslivet, till exempel strövstigar, strandpromenad och 
båthamnar längs vikens södra strand och båthamnar för fisket och det 
rörliga friluftslivet längs hela viken. Varje åtgärd eller anläggning ska 
föregås av noggrann prövning. Detaljplanlagd mark. 
Möjligheterna att förbinda Björnö med Herreholmarna via cykelled bör 
studeras.
Va-ledningar som korsar viken skyddas.
 

Vatten och avlopp Viken är belastad av närsalter från jordbruks- och skogsmark,    
 tätortsmark och från Nynäs reningsverk. Kväve-
 reducerande åtgärder har påbörjats. 

Trafik Hamnen och farleden måste bibehållas och ska därför prioriteras.
 Höjd på bro anpassas till småbåtstrafik, varför några konflikter ej   
 bör uppkomma

Hälsa och säkerhet Dagvattenutsläpp från samhället förekommer. 
 Utsläpp från båtar ska minimeras.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Våtmarker. Grusförekomst.
Hälsa och säkerhet Recipient för avlopp.

Stor andel fritidshus på öarna i viken. Farled för fritids- och yrkesbåtar 
Färjeläge för möjlig förbindelse med t ex Öland sommartid. 
Småbåtshamnar längs viken: tre anläggningar i inre hamnområdet, 
en vid varvet på Nynäs och en vid Lakhamn på Oknö. Fiske. Del av 
området är detaljplanlagt.

Kommunikationer Farled för färje- och småbåtstrafik.

Natur Eventuell cykelleds påverkan på naturvärdena.

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Kulturlandskap

Området har god överensstämmelse med det tidiga 
1800-talets odlingslandskap. 
Byn Habbestorp ligger intill Habbestorps-
bäcken och innehåller ett 20-tal bostadshus. 
Bebyggelsen ligger väl samlad söder om nuvarande 
Fliserydsvägen invid en äldre väg. 
Byn innehåller, förutom jordbrukens bruk-
ningscentra, flera traditionella byelement, som äldre 
skolhusbyggnader med lärarbostäder, samlingslokal 

och ett byvägskäl. Rikedomen på lösfynd från 
stenåldern samt dalgångens förbindelse med 
Mönsteråsviken är faktorer som talar för en mycket 
tidig bosättning inom Habbestorpsområdet.

Habbestorp

Habbestorp-Fälle
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Väglagen 47 §

Kulturminneslagen 

Ställningstaganden

Konsekvenser

Nej.
Nej.

Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 641 (Fliserydsvägen) och 
från väg 630 (Koverhultsvägen).
Hällristning.

Ställningstaganden för K-, JS-, Bby-  och R-områden.

Generella konsekvenser för K-, JS-, Bby-  och R-områden.

Dessutom:

Nytt Bby-område.  Eventuell störzon skjutbana bör utredas.
Väg 641 bör planeras för en trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter. 
Hållplatser för kollektivtrafiken bör placeras bättre.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Mark och vatten Om utvecklingen av byarna sker med hänsyn till jordbruks- och   
 kulturintressena bedöms byarnas värden kunna bestå. Mindre betning   
 ger igenväxning. Kommunalt vatten- och avlopp finns.    
 Förutsättningarna för anslutning av nya bostäder får utredas vidare.

Luft och buller, Konflikt ny bebyggelse kontra trafik/buller längs Fliserydsvägen.  
trafik Förbättrad trafikmiljö för oskyddade trafikanter med gång- och   
 cykelväg längs länsväg 641 mellan tätorten och Habbestorp.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Hela området har god överensstämmelse med det tidiga 1800-   
 talets odlingslandskap. Regional bevarandeplan 
 för odlingslandskapet. Grusförekomst. Nyckelbiotoper. Hällristning.

Hälsa och säkerhet Störzon kring Fliserydsvägen samt befintlig skjutbana.
 Eventuella konflikter verksamheter kontra bostadsbebyggelse. 
 Nedlagd tipp intill Koverhultsvägen.

Jord- och skogsbruk,  djurhållning, bostadsbebyggelse. Samlad 
bebyggelse i Habbestorp. Flera mindre företag. Skjutbana. 
Kommunens vandringsled.

Kommunikationer Från Mönsterås och genom området går länsväg 641 till Fliseryd   
 och ansluter till riksväg 34 i Ruda. Vägen har betydelse för    
 kommunikationer till Fliseryd och för transporter till bruksområdet och  
 Mönsterås tätort.
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Skala 1:20000

Guttorp

Mölstad-Guttorp

Framtida bostadsområde – naturskönt 
närströvområde för tätorten

Området består dels av bostadshus belägna 
längs Fliserydsvägen och Guttorpsvägen, och 
dels av skogs- åker- och hagmark. Guttorps 
gård och Kvistagården ligger inom området. 
En vandringsled, Mönsteråsleden passerar 
igenom. Det är ett attraktivt närströvområde för 

tätorten, försett med elljusspår och beläget nära 
högstadieskola och gymnasium. Den för orten 
typiska och vackra landskapsbilden utgör en stor 
tillgång. Den omväxlande naturen gör att antalet 
häckande fåglar är stort. En riklig och varierande 
flora förstärker bevarandevärdet ytterligare. 
Kommunen har största markinnehavet.
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Guttorp

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Väglagen 47 §

Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Väg.
Nej. 

Byggnadsförbud 50 meter från E22 och 12 meter från länsväg 641 
(Fliserydsvägen).
Fornlämningar.

Ställningstaganden för R-,  JS-, U-, T-, och K-områden.

Generella konsekvenser för R-, JS-, U-, T- och K-områden.

Dessutom för U-området:

Utbyggnad av U-området enligt ÖP 1991 är fortfarande aktuellt.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.
Väg 641 bör planeras för en trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter. 
Hållplatser för kollektivtrafiken bör placeras bättre.

Mark och vatten Konsekvenserna för jord- och skogsbruk bedöms som små.    
 Marken är uppsplittrad och jordkvaliteten har bedömts som

 ”sämre än normalt”. Trädridåer, stenmurar, skogsbryn, ägovägar med 
mera utgör en kvalitet i området och bör så långt som möjligt inpassas 
i nybebyggelsen. Nytt läge för ridhus när Kvistagården försvinner. 
För exploatering av hela området krävs viss dikesomgrävning eller 
kulvertering.

Luft och buller Hänsyn måste tas till bullerstörning från Fliserydsvägen. 

Trafik Säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter med gång- och    
 cykelväg längs länsväg 641 mellan tätorten och Habbestorp.
  

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Hela området har god överensstämmelse med det tidiga 1800-   
 talets odlingslandskap. Stengärdesgårdar är vanliga. Hamlade 
 askar finns. Fasta fornlämningar från bronsåldern, till exempel
 domarringen vid Herrstorp. Regional bevarandeplan för
 odlingslandskapet. Område med sumpskog. Nyckelbiotoper.    
 Grusförekomst.
Hälsa och säkerhet Störzon kring Fliserydsvägen. 

Jord- och skogsbruk, rekreation, bostäder. Vandringsled. Område med 
samlad bebyggelse och detaljplan finns inom området. Tävlingsbana för 
islandshästar söder om vattentornet.

Kultur - natur Viss risk finns för att ett för högt utnyttjande av området för 
 rekreation kan innebära att natur- och kulturvärdena störs.  
 Hänsyn erfordras. Om skogsskötseln inte bedrivs varsamt störs
 såväl rekreations- som natur- och kulturintressena.

Socio-ekonomiska Med hänsyn till närheten till Mölstad- och Parkskolan bedöms    
 ingen ny låg- och mellanstadieskola behövas. Lokaler för förskola   
 bör tillkomma.

Kommunikationer Från Mönsterås och genom området går länsväg 641 till Fliseryd   
 och ansluter till riksväg 34 i Ruda. Vägen har betydelse för    
 kommunikationer till Fliseryd och för transporter till bruksområdet   
 och Mönsterås tätort.
 

Se kartbilaga.
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Skala 1:20000

Område väster om E22 i anslutning till 
Koverhultsvägen. Bostadsområde som omfattas 
av samlad bebyggelse och detaljplan. Industrimark 
med befintlig industri specialiserad på gjutning av 

Mönsterås Metall 

Älgerum

aluminium, samt bearbetning av det gjutna godset.  
Området har god överensstämmelse med det tidiga 
1800-talets odlingslandskap. 

66



Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Nej.
Nej.

Byggnadsförbud  50 meter från E22 och 12 meter från länsväg 630 
(Koverhultsvägen).

Ställningstaganden för R-, Bby-, JS, I-, T-, och K-områden.

Generella konsekvenser för R-, Bby-, JS, I-, T- och K-områden. 

Dessutom:

E22:s ombyggnad med planskild korsning prioriteras. 
Ny trafikled söder om byn prioriteras. Störzon skjutbana utreds.
I förslag till kollektivtrafikprogram finns bland annat målsättningen 
att minska restiden med buss på E22 mellan Oskarshamn-Mönsterås-
Kalmar. Detta kommer att innebära att åtgärder måste planeras för 
eventuella nya hållplatser och pendelparkeringar.

Trafik E22:s ombyggnad ger byn förbättrad kontakt med tätorten.
 Stor och tung trafik genom byn försvinner med ny väg söder 
 om byn. 
 
 Bättre och säkrare boendemiljö längs Koverhultsvägen 
 med ny led.
 Minska konflikt skjutbana kontra andra intressen genom störzon.   
 Uppmärksamma på eventuella störningar från befintlig industri.
 Vid all framtida bebyggelseplanering ska riskerna med transporter    
 av farligt gods beaktas.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Hela området har god överensstämmelse med det tidiga 
 1800-talets odlingslandskap. Regional bevarandeplan för 
 odlingslandskapet. Grusförekomst. Nyckelbiotopförekomst.
Hälsa och säkerhet Området gränsar till väg (E22) där transporter av farligt gods    
 passerar. Transporter av farligt gods på järnväg går genom området. 

Jord- och skogsbruk, rekreation, bostäder. Vandringsled. 
Område med samlad bebyggelse och detaljplan finns inom området.
Tävlingsbana för islandshästar söder om vattentornet.

Hälsa och säkerhet

Kommunikationer Länsväg 630 går genom området. E22 är en primär transportväg enligt   
 Kalmar läns författningssamling och är rekommenderad väg för   
 transporter av farligt gods. 
 Längs E22 finns ledningar för elektronisk kommunikation.
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Skala 1:20000

Bron vid Gröndal.

Gröndal

Området utgörs av marken norr om Blomster-
målavägen och omfattar bostadområde längs 
Stubbemåla- och Gröndalsvägen samt i övrigt 
huvudsakligen skogs- och åkermark. 

Industrispåret till bruksområdet går genom 
området. 

I anslutning till Koverhultebäcken och i terrängens 
lågpunkter finns finsediment (silt och lera). 
Grunden i övrigt är morän.
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Väglagen 47 § 
Miljöbalken 7 kap. 

Ställningstaganden

Konsekvenser

Vägar. 
Nej. 

Byggnadsförbud  50 meter från E22, 30 meter från länsväg 628 
(Blomstermålavägen).
Strandskydd vid Koverhultebäcken.

Ställningstaganden för Bby-, I-, JS-, K-, T- och N-områden.

Generella konsekvenser för Bby-, I-, JS-, K-, T-  och N-områden.

Trafik Trafikmatning via Blomstermålavägen, som längs nästan hela 
 sträckan har goda utfartsförhållanden.
 E22:s ombyggnad vid södra infarten ger ökad
 säkerhet vid trafikmatning från området till tätorten. 
Vatten och avlopp Området ansluts till VA-nät längs Blomstermålavägen till
 Mörkeskog.  

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Områden med höga naturvärden. Kultur: landskapet har god    
 överensstämmelse med det tidiga 1800-talets odlingslandskap. 
 Charmigt byvägskäl som bör utvecklas med försiktighet. 
 Området vid Koverhultebäcken är ett översvämningsområde 
 med intressant flora. Alkärr. Naturminne med ekar. Grusförekomst 
 enligt länsstyrelsens inventering. Område med sumpskog.

Hälsa och säkerhet Viss bullerstörning från E22, men påverkar endast ett fåtal bostads-  
 fastigheter. Genom området passerar transporter med farligt gods   
 på järnväg.

Bostadsområde (samlad bebyggelse) längs Stubbemåla- och Gröndalsvägen. 
Industrispår till bruksområdet går genom  området. Åker- och skogsmark.

 Dessutom för I-området: 
Mark och vatten Endast små jordbruksytor med litet brukningsvärde berörs. För   
 skogsbruket berörs endast ej högproduktiv skog. 

Luft och buller Läget bör kunna medge viss störande industri. Viss bullerstörning
 kan förväntas från Blomstermålavägen.

Hälsa och säkerhet Områdets egna störningar påverkar ett fåtal bostadsfastigheter.  
Natur - kultur Eventuell konflikt mellan natur- och kulturintressen samt 
 planerade verksamheter.  

Kommunikationer Järnvägspår går igenom området från Sandbäckshult till    
 bruksområdet.
 I områdets södra del går länsväg 628 med anslutning till E22 från   
 Blomstermåla och riksväg 34. Väg med bussar i linjetrafik.
 Den framtida kustjärnvägen kan komma att beröra området.

Dessutom:
Verka för att ledningsnät för fjärrvärme dras till Blomstermåla.
Separat gång- och cykelväg till Blomstermåla via Gröndalsområdet från 
gång- och cykeltunnel vid Drakenäsvägen.

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Mönsterås samhälle
70



Mönsterås är en gammal handelsplats. Den 
ursprungliga platsen, nära mynningen för ett 
vattendrag från inlandet – i detta fall Lillån – och 
invid en större landsväg är ett klassiskt läge för en 
handelsplats under medel- och stormaktstiden. 
Trots Gustav Vasas förbud mot handel i Mönsterås 
växte orten och samhället kom att få stadskaraktär, 
med en befolkning bestående av köpmän och olika 
slags hantverkare. Sjöfarten och i viss mån också 
skeppsbyggeriet tog fart under 1500-talet. Efter 
danskarnas härjningar under Kalmarkriget blev 
Mönsterås lydköping under Kalmar.

Marknadstraditionerna är gamla. Marknaderna 
hölls ursprungligen vid stranden, men flyttades på 
1860-talet  till torget. Mönsterås var också tingsställe 
för Stranda Härad, det vill säga socknarna Ålem, 
Mönsterås och Döderhult. Storgatan har haft 
samma sträckning på åskrönet sedan de äldsta 
marknadsbodarnas tid, det vill säga i början av 
1700-talet. 
Sjöfarten var livlig i Mönsterås hamn ända in på 
1950-talet. Mönsterås samhälle har idag cirka 

4300 invånare. Skolor finns på alla nivåer från 
förskola till gymnasium och högskolecentrum. 
Mönsteråsgymnasiet har profilerat sig när det gäller 
att använda IT som verktyg i skolarbetet och är ett 
av bevisen på att Mönsterås satsar på IT-tekniken 
och framtiden. 

I samhället finns ett stort antal företag 
verksamma inom skilda branscher. Här finns 
tillverkningsindustri, inom till exempel verkstads- 
och möbelbranschen. Även tjänsteföretag har 
på senare tid etablerat sig  här. Storgatan med 
omgivningar är fortfarande centrum för handel i 
tätorten. Bebyggelsen och tomtstrukturen där utgör 
ett värdefullt kulturhistoriskt inslag i stadsbilden. 
Som turistort har Mönsterås en plats på kartan, 
framförallt tack vare sitt läge vid Kalmarsund med 
bland annat färjeläge för möjlig förbindelse med 
Öland sommartid.

Byggnadsminne, Modéerska huset
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap 
Väglagen 47 §

Kulturminneslagen

Vägar, naturvård, kulturmiljö.
Ja. 

Strandskydd.
Byggnadsförbud 50 meter från E22, 30 m från länsväg 628 
(Blomstermålavägen) och 12 meter från länsväg 641 (Fliserydsvägen). 

Byggnadsminne. Den medeltida köpingens markområde. Kyrkan och 
kyrkogården.

Mark- och vatten-
användning 

Bostäder, handel, industri, skolor, offentlig service. Järnväg. Riksintresse 
E22. Samlad bebyggelse och detaljplan finns inom området

Apoteksgatan.

Järnväg Sandbäckshult-bruksområdet passerar genom tätorten. 
En extern cykelled går genom tätorten med anslutning till Kalmar kommun. 
Färjeläge för möjlig förbindelse till Öland sommartid.
E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling och är 
rekommenderad väg för transporter av farligt gods.
För Mönsterås tätort finns från 1999-12-01 en trafiknätanalys med 
hastighetsklassifiering av gatunätet och redovisning av befintligt gång- 
och cykelnät. Materialet ger en bra bild av gatunätets hastighets- och 
trafiksäkerhetsstandard. Ytterligare länkar i gång- och cykelsystemet behöver 
utföras.
Infartsvägar är Södra vägen, Ljungnäsvägen, Långåsen (lv633), Drakenäsvägen 
(lv635) samt från norr Storgatan (lv632) och Västra Oknebäcksvägen.
I tätorten finns följande huvudleder: Älgerumsvägen (lv632), Parkgatan, 
Åsevadsgatan, Repslagaregatan, Torgatan, Storgatan, Sjögatan, Kuggåsvägen 
(lv633). Älgerumsvägen och Parkgatan har enligt mätningar det största 
trafikflödet till köpingens centrum.
På Sjögatan vid gamla järnvägstationen finns resecentrat med bussterminalen 
för kollektivtrafiken. Sträckningen av  bussarnas linjetrafik ingår i 
trafikplaneringen.
Räddningstjänstens utryckningsvägar finns klarlagda och ingår i 
trafikplaneringen.

Kommunikationer 

Se kartbilaga
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Ställningstaganden

Konsekvenser

I huvudsak detaljplanlagda områden, se respektive detaljplan. I 
övrigt ställningstaganden för B-, U-, I-, T-, N-, K-, Ff-, och Vön-
områden. Område B4  i ÖP 1991 utgår. 

I Mönsterås centrala delar finns kulturhistoriska värden i ursprunglig 
tomtstruktur och bebyggelse som ej får förvanskas. Översyn av 
detaljplaner kan erfordras för att ge formellt skydd. E22:s ombyggnad 
med planskilda korsningar medför ställningstaganden vad gäller 
trafiksäkerhet, framkomlighet, bullerstörningar med mera. I förslag till 
kollektivtrafikprogram finns bland annat målsättningen att minska restiden 
med buss på E22 mellan Oskarshamn-Mönsterås-Kalmar. Detta kommer 
att innebära att åtgärder måste planeras för eventuella nya hållplatser och 
pendelparkeringar.  
Tillvarata de möjligheter som E22 ger genom att till exempel lägga ut 
områden för handel och småindustri norr om Drakenäsvägen. Utreda 
framtida användning av hamnområdet runt lantmännens anläggning, när 
befintliga verksamheter upphör.  
Parkeringsmöjligheter för pendlare kan skapas. Ett I-område läggs ut för 
befintlig verksamhet vid Drakenäsvägen-Oknövägen. 
Ff-område våtmark Sylten.

Generella konsekvenser för B-, U-, I-, T-, N-, K-, Ff-, och Vön-
områden.

Kommunikationer E22:s ombyggnad, enligt nationella vägplanen:
 Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på E22 med   
 minskat antal konfliktpunkter - korsningar. Förbättring av   
 tätortens kontakt med omlandet väster om E22 genom   
 planskilda korsningar. 
 Sammanhängande gång- och cykelstråk utmed E22 ger   
 trafiksäkrare miljö. Ökad trafikbelastning i den södra delen av   
 samhället på grund av färre tillfarter.

Bevarande Byggnadsminnesförklarad byggnad: Modéerska huset.  
 Kulturhistoriskt värdefull miljö i Mönsterås centrala delar. 
 Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Naturområde 
 vid Oknebäcksviken med skyddsvärda löv- och enbuskmarker 
 samt en  ängs- och hagmark. Grusförekomst. Naturminnen
 flyttblock. Område med sumpskog och våtmarker. Sylten är ett 
 av de värdefullaste våtmarksområdena i kommunen, med ett rikt
 fågelliv. Nyckelbiotoper. Lek- och yngelområden.

Hälsa och säkerhet Genom området passerar transporter av farligt gods på vägar och   
 järnväg. 
 Nedlagd deponi söder om Kuggåsområdet

Mark och vatten För detaljplanlagda delar se konsekvensbeskrivning i respektive   
 detaljplan. 
 Våtmarksområdet Sylten förutsätter fortsatt hävd och tillräckligt   
 vattenflöde från Lillån för att värdet ska bibehållas. 

Hälsa och säkerhet Vattendrag och grundvatten säkras från negativ påverkan och    
 föroreningsriskerna minimeras. Förändringar i bullerstörningar mot   
 bostadsområden
 Vid all framtida bebyggelseplanering ska riskerna med transporter   
 av farligt gods beaktas.

Natur och kultur Konflikt med  natur- och kulturvärden på samtliga tre föreslagna   
 trafikplatser.  

Forts. övriga anspråk.
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Skala 1:20000

Området består av detaljplanlagda bostads-
områden på båda sidor om Nynäsvägen och på 
Killingeholm. 
En restaurang med strandnära läge finns vid 
Oknöström. Kustremsan är variationsrik och 
består bland annat av betade havsstrandängar 
och hagmarker.
Skeppsbyggeriet i Mönsterås har mycket gamla 
anor och går tillbaka till 1500-talets skeppsgårdar. 
Varvsrörelsen växte under 1800-talets mitt och 
nya varv anlades, bland annat på Nynäs. 

Utmed Mönsteråsvikens södra strand sträcker 
sig Mönsteråsåsen. Den är kraftigt svallad och 
täckt av grovt svallgrus, sträckvis med mycket 
block. På Nynäs breddas åsen till en plan rygg 
som når tio meters höjd.
På åsens smalaste ställe finns ett drag, det vill 
säga en plats där man dragit mindre båtar över 
ett näs från ett vatten till ett annat.

Nynäs
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård.
Ja. 

Strandskydd.
Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 635.

Ställningstaganden för B-, JS-, och  N -områden.

Generella konsekvenser för B-, JS-, och N-områden.

Utvecklingsmöjligheter för befintlig restaurang och broförbindelse till 
Oknö. Utbyggnad av gång- och cykelvägen från bostadsområde på Nynäs 
till Killingeholm. Planera för strandpromenad längs viken.
Närsaltbelastning och begynnande igenväxning av vissa inre vikar bör 
hållas under uppsikt. Utveckling av åtgärder och anläggningar för det 
rörliga friluftslivet och fisket, till exempel båthamnar. Varje åtgärd eller 
anläggning ska föregås av noggrann prövning. Ett aktivt brukande av 
marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och 
kulturvärdena ska bestå.

Mark och vatten Strandnära promenadvägar inom området prioriteras. Rensning av  
 vissa inre vikar för ökad vattenomsättning bör prioriteras.

 
 
   

Trafik Ökad trafiksäkerhet och kortare cykelavstånd till tätorten för 
Hälsa och säkerhet cyklister/boende på Killingeholm genom utbyggnad av gång-    
 och cykelväg.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Havsstrandängar.   
 Grusförekomst. Våtmarker.

Bostäder och restaurang inom detaljplanlagda områden, jord- och 
skogsbruk, strandnära naturområden. Samlad bebyggelse.

 Konsekvenser för planlagda bostadsområden beskrivs i respektive   
 detaljplan.

Kommunikationer Länsväg 635 går från E22 genom området till Oknö. Separat gång-  
 och cykelväg finns längs med vägen. Bron vid Oknöström är en   
 allmän bro. Killingeholm är lågfartsområde med högsta tillåten   
 hastighet 30 km/tim.

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Markområde, cirka 10 hektar, för avfalls- och 
återvinningsanläggning samt en avslutad klass 1 
deponi.
Avfalls- och återvinningsanläggningen har 
tillstånd till och med år 2004. Mängden sopor som 
deponeras har minskat stadigt under den senaste 
10-årsperioden, som ett resultat av det ökade 
producentansvaret. Allt hushållsavfall transporteras 

Återvinningsanläggningen

till annan kommun för förbränning genom ett 
avtal som löper till och med 2009.
Norr om avfallsanläggningen finns en 
motocrossbana.  Ett fåtal bostadshus finns inom 
området.

Mörkeskog
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap 
Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Vägar.
Nej. 

Strandskydd vid Koverhultebäcken.
Byggnadsförbud  50 meter från E22 och 30 meter från länsväg 628 
(Blomstermålavägen).      

Ställningstaganden för  I-, Ia-, K-, T- och JS-områden.

Generella konsekvenser för I-, Ia-, K-, T-, och JS-områden.

Dessutom:

Avfalls- och återvinningsanläggningen utgör en strategisk resurs för 
kommunen och ges högsta prioritet. Målsättningen är att anläggningen 
ska vara i drift till minst cirka 2030.
Parallellt med länsvägen anläggande av en separat gång- och cykelväg 
till Blomstermåla, via Gröndalsområdet  från gång- och cykeltunnel vid 
Drakenäsvägen
Verka för att fjärrvärmeledningar läggs ner längs Blomstermålavägen 
(länsväg 628). 

Mark och vatten En begränsad miljöpåverkan från avfallsdeponin måste
 accepteras. Lakvattenhanteringen bör på sikt lösas lokalt inom    
 området.

Luft och buller Ny bostadsbebyggelse är olämplig med hänsyn till luktspridning
 och andra emissioner från avfallsanläggningen samt buller från   
 motocrossbanan. 

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Område för kultur (K4 i ÖP 1991) söder om Blomstermålavägen   
 i anslutning till E22. Nyckelbiotop.

Markområde för avfalls- och återvinningsanläggning. Avslutad 
deponi för farligt avfall. Motocrossbana. Skogsbruk.  Område 
för trafik E22. Detaljplan.   

Hälsa och säkerhet Såväl avfallsanläggning som motocrossbana innebär störningar   
 (lukt, buller med mera) för omgivningen. Inom området finns 
 vägar med Vägverkets rekommendation för transporter av farligt   
 gods.

Hälsa och  säkerhet Störzon för anläggningar inom Ia-området bedöms inrymmas
 inom avgränsningen. Vid all framtida planering av byggnation   
 utmed vägar ska Vägverkets rekommendationer om transport
 av farligt gods beaktas. 

Vatten och avlopp Delar av området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Kommunikationer Länsväg 628 mellan E22 och Blomstermåla .

Kommunikationer Förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter genom anläggande   
 av gång- och cykelväg till Blomstermåla.

Se kartbilaga

77



Skala 1:200000

 

Öppet hav i Kalmarsund med farled för båt-trafik. 
Mitt i sundet, nära gränsen till Borgholms kommun, 
ligger den gamla fyrplatsen Dämman. Den gamla 
fyren, som numera ersatts av en kasunfyr längre ut, 
uppfördes 1873 på ett naturligt grund. Piren och 
nedre delen av själva fyren lär ha byggts i granit 
som hämtats på Blå Jungfrun. Fyren var i drift som 
fyrplats fram till 1969. Sedan i slutet av 1990-talet är 
byggnaden i privat ägo. Ombyggnad av fyrplatsen 
till hotell och restaurang pågår.

Yttre skärgården

Dämmans fyr
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Dämmans fyr

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, sjöfart.
Ja. 

Strandskydd.

I första hand ställningstaganden för Vhav-områden men även för  T- 
och Vön-områden.

Generella konsekvenser för Vhav-, Vön-, och T-områden.

Dessutom:

Dessutom: 
Stimulera alla former av kust- och Östersjötrafik som till exempel 
sommartrafiken Mönsterås-Borgholm.
Tillräcklig vindenergi för etablering av vindkraftverk finns inom området. 
Övriga förutsättningar bör utredas vidare.
Beredskap för oljeutsläpp från fartyg.

Mark och vatten Ökade sjötransporter minskar behovet av landbaserade
 transporter och minskade lastbilstransporter är viktigt ur
 miljösynpunkt.

Luft och buller Utsläpp från båtar ska minimeras.

Mark- och vatten-
användning 

Båttrafik (yrkes- och fritidsbåtar), fritids- och yrkesfiske. 
Farled. Pågående ombyggnad till hotell och restaurang i före detta 
fyrplatsen på Dämman.

Bevarande Mannegrund och intilliggande skär är fågelskyddsområde.

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Klosterruinen

Kronobäck

Utmed den gamla kustvägen mot Timmernabben 
ligger Kronobäcks klosterruin. Det som idag är en 
ruin var på 1400-talet en imponerande byggnad. 
Då byggde Johanniterriddarna en klosterkyrka 
på platsen för att kunna ta emot och vårda sjuka 
människor. Det blev den största byggnad av detta 
slag som uppförts i Norden. 
Klosterruinen i Kronobäck utgör idag det 
enda bevarade monumentet över Johanniternas 
verksamhet i Sverige. Redan på 1200-talet omnämns 
Oknebäcks hospital, beläget i klosterkyrkans 
grannskap. Under reformationen beslagtogs ordens 
tillgångar av Gustav Vasa och under 1500-talets 

slut upphörde verksamheten i Kronobäck. Det var 
förmodligen klostrets verksamheter i landskapet 
som beredde mark för de senare storgodsen.
Området utgör del av område som är  av riksintresse 
för kulturmiljövården. Fornlämningarna i området 
speglar den bebyggelseutveckling som skett 
här under järnålder och tidig medeltid. Del av 
riksintresseområdet har god överensstämmelse 
med det tidiga 1800-talets odlingslandskap.
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Klosterruinen

 

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 §
Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Kulturmiljö, vägar, naturvård.
Ja. 

Strandskydd. 
Byggnadsförbud 50 meter från E22 och 12 meter  från länsväg 627.
Klosterruin, gravfält.

Ställningstaganden för Ff-, K-, T-, Bby- och R-områden.

Generella konsekvenser för Ff-,K- T-, Bby- och R-områden.

Hälsa och säkerhet Utbyggnad av gång- och cykelvägar är främjande för folkhälsan.   
 Vid all framtida bebyggelseplanering ska riskerna med  transporter av   
 farligt gods beaktas.

Ekonomiska Kostnader för anläggande av gång och cykelväg. Sammanhängande   
 cykelleder ökar attraktiviteten för Mönsterås som turistkommun. 

  

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Kronobäcks klosterruin med omgivande marker, klostergärdet  
 norr därom samt det gamla odlingslandskapet. Gravfält från järnåldern vid 
Nötö med 40 anläggningar i form av stensättningar, högar, resta stenar och 
en treudd. Gammal gårdsmiljö på Kronobäcks gård. Regional bevarandeplan 
för odlingslandskapet. Havsstrandängar och lövhagar. Grusförekomst. 
Sumpskog. Nyckelbiotoper. Våtmarker. Lek- och yngelområden.

Hälsa och säkerhet Inom området passerar transporter med farligt gods.
  

Riksintresse E22. Jord- och skogsbruk. Rekreation. Kulturmiljöer
av intresse för turismen. Bostadsbebyggelse längs allmänna vägen 627. 
Cykelled. 

Kommunikationer Ny gång och cykelväg ger trafi ksäkrare miljö för oskyddade trafi kanter.   
 Parkeringsmöjligheter tillskapas för klosterruinens besökare.

Vatten och avlopp Vatten- och avloppsfrågan för nybebyggelse måste lösas på ett    
 tillfredställande sätt. Sanitära anordningar för besökare till kloster-
 ruinen iordningställs.

Natur och kultur Vid eventuell konfl ikt kultur andra intressen ska kulturvärdena   
 prioriteras. 

Öppna för möjligheten att utveckla området i och runt klosterruinen 
för turismen med till exempel medeltidsspel och tillhörande service för 
besökare. 
Anläggande av separat gång- och cykelväg  i anslutning till väg 627 från 
Ålem och Timmernabben till Mönsterås.
Nytt Bby-område i gränsen mot Långnäs-Kråkebäckområdet.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förut-
sättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.
Kommunen anser att riksintressegränsen ska följa gränsen för
1800-talets odlingslandskap och inte gränsen för E22, som är en
i sen tid markerad gräns. Skogsområdena mot E22 kommer då ej
att ingå i riksintresseområdet.

Kommunikationer E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling   
 och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Länsväg   
 627 mellan Mönsterås och Timmernabben. En extern cykelled går   
 genom området med anslutning till Kalmar kommun.
   

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Område beläget söder om bostadsområdena 
Nynäs och Killingeholm. Gammalt bonde- och 
kulturlandskap som vittnar om gångna tiders 
bondebruk i skärgården. Gårö och Tokö samsas 

Gårö-Tokö
idag på en gemensam ö, men namnen berättar 
att de varit skilda öar. För inte så många hundra 
år sedan var de separerade, kanske inte av öppet 
rinnande vatten, men väl av rännilar, vassvikar och 
sumpmarker. 
Inom Bby-områdena finns vattenledningsnät 
anslutet till kommunalt vatten .

Tokö
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Tokö
Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö.
Ja. 

Strandskydd. 

Ställningstaganden för JS-, K-, Bby- och Bfr-områden.

Generella konsekvenser för JS-, K-, Bby- och Bfr-områden.

Dessutom:

Socio-ekonomiska En permanent befolkningsökning kan kräva större serviceutbud,
 till exempel kollektivtrafik samt barn- och äldreomsorg.
 
  

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Del av området utgör riksintresse för kulturmiljövården.    
 Ålderdomlig vägsträckning. Ängs- och hagmarker enligt
 länsstyrelsens inventering. Områden med våtmarker.

Jord- och skogsbruk, bostadsbebyggelse såväl för fritids- som 
permanentändamål, fritidsfiske, rekreation.
 

Mark och vatten De aktuella Bby-områdena berörs av standskydd.

Hälsa och säkerhet Vatten- och avloppsfrågan måste lösas på ett tillfredställande sätt   
 vid all tillkommande bebyggelse. 

Natur och kultur Vid konflikt mellan kultur- och naturintressen och det rörliga    
 friluftslivets intressen ska kultur-naturintressen prioriteras.

Utveckling av åtgärder och anläggningar för det rörliga friluftsllivet.
Föreslagen ny fritidsbebyggelse på Gårö i översiktsplanen 1991 ligger 
kvar, nu som Bfr-område och avser fritidsbebyggelse för det rörliga 
friluftslivets behov, d v s uthyrningsstugor.
Nytt Bby-område på Tokö i anslutning till befintlig bebyggelse.
Nytt Bby-område på Gårö i anslutning till befintliga gårdar. 
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Kommunikationer Enskild väg inom området.     

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Sydost om Mönsterås tätort, vid Mönsteråsvikens 
inlopp, ligger Oknö, Mönsteråsåsens yttersta 
utlöpare i Kalmarsund. Oknö omfattar cirka 250 
hektar mark. Broförbindelse med fastlandet finns 
sedan början av 1900-talet. Fasta fornlämningar i 
form av gravrösen och stensättningar vittnar om 
en tidig bebyggelse. 

På 1950-talet började kommunen att uppföra 
uthyrningsstugor på Oknö. Detta var en av de 
första kommunala stugbyar som byggdes i Sverige 
och under en sexårsperiod tillskapades 127 stugor 
inom området. Under de följande åren byggdes 
närmare 450 privata fritidshus på arrendetomter, 
senare även på tomträttstomter. 

I början av 1960-talet utökades fritidsområdet med 
en kommunal campinganläggning, som numera är 
i privat ägo. Kommunen började på 1990-talet att 
sälja av delar av stugbyn.

Oknö

Bebyggelsen på Oknö har tillkommit i nära 
samklang med naturen. Målet har hela tiden varit 
att behålla områdets karaktär och än idag finns inga 
staket som inhägnar tomterna. Den unika miljön 
har också bevarats i möjligaste mån. Exempelvis 
får inga träd fällas utan byggnadsnämndens 
tillstånd. Oknö är ett populärt rekreationsområde, 
såväl för turister som för kommuninvånare, där 
havscamping, småbåtshamnar och vandringsled är 
viktiga inslag.

Även Ramsö, beläget söder om Lillön, utgör ett 
viktigt rekreationsområde för kommuninvånare och 
turister. Havsstrandängarna på denna ö är en artrik 
biotop, som idag och framöver är i stort behov av 
naturvårdande skötsel och beteshävd. Ramsö för 
övrigt består av strandskog och hagmarksskog, 
som har utnyttjats till bete och slåtter.

Oknö
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Oknö

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård.
Ja. 

Strandskydd. 

Till största delen detaljplanlagt område. För ställningstaganden se 
respektive detaljplan. 
I övrigt ställningstagande för B- och N-områden.

Generella konsekvenser för B- och N-områden.

Dessutom:

Ekonomiska Inriktningen av den skogliga skötseln ger ej utrymme för något   
 ekonomiskt utbyte av skogen. 

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Oknö är en starkt svallningspåverkad rullstensås. Skötselplan finns  
 för att behålla Oknös och Ramsös karaktärer. Grusförekomst enligt   
 länsstyrelsens inventering. Våtmarker. Lek- och yngelområden.

Bostäder för såväl fritids- som permanentboende. Camping, 
småbåtshamnar, badplatser, strövstigar, service sommartid i form 
av grillbar, affär och kiosk. Fritidsfiske, i huvudsak handredskaps-fiske, efter 
sik, strömming, gädda och abborre. Detaljplan gäller 
för Storön och Lillön, men ej för Ramsö.

Mark och vatten Ramsö har höga naturvärden. Eventuell konflikt naturvärden
 kontra  rekreationsmöjligheter för allmänheten uppmärksammas.

Natur Betning bevarar karaktären och hindrar igenväxning.

Trafik Trafiksäkrare väg för gångtrafikanter och cyklister när gång- och   
 cykelvägen byggs ut vid Oknöström.

Dessutom: Skötseln av Oknö och Ramsö ska inriktas på att bevara 
mångfalden och den skogliga kontinuiteten i kombination med ett rikt 
friluftsliv.
Fortsatt betning med nötkreatur för att bevara karaktären och natur- och 
kulturvärdena på Ramsös havsstrandängar och hagmarker.
Utveckling av åtgärder och anläggningar för det rörliga friluftslivet och 
fisket, till exempel båthamnar, campinganläggningar och stugor. Varje 
åtgärd eller anläggning ska föregås av noggrann prövning. Utbyggnad av 
gång- och cykelväg från tätorten.

Kommunikationer Väg till Oknö går via länsväg 635 vid Oknöström till enskild väg runt   
 Lillön och Storön.  

Se kartbilaga
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Skala 1:100000

Del av området ingår i riksintresse för naturvården. 
Del av området ingår i Lövö naturreservat, där 
några öar även är fågelskyddsområde. Kustremsan 
söder om Mönsterås är ett variationsrikt område 
bestående av havsstrandängar och högre liggande 
hagmarker. Området gränsar till uppodlad 
åkermark. Oknebäcksviken är en värdefull 
rastplats för änder och vadare.
 

Södra skärgården Lövö

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Natura 2000

Naturvård.
Ja. 

Strandskydd. Del av området ingår i naturreservat.
Ja.

Se kartbilaga
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Övriga anspråk

Ställningstaganden

Konsekvenser

I första hand ställningstaganden för Vön- T- och Vr-områden.

Dessutom:

Generella konsekvenser för Vön-, T- och Vr-områden.

Natur, kultur, rekreation Naturvärdena kan påverkas negativt av intensivt friluftsliv med   
 mera. Vid konflikt intensivt friluftsliv – naturvärden ska    
 naturvärdena prioriteras.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Öar med höga naturvärden – riksintresse. Del av området
 ingår i Lövö naturreservat, för vilket skötselplan finns. Lek- och
 yngelområden. Ornitologiska intressen med fågelskyddsområden
 på Ortegrunden och Bussegrunden. Betade havsstrandängar.
 Våtmarker. Grusförekomster enligt länsstyrelsens inventering. 

Öar och  stränder. Rekreation. Badplatser. Båttrafik (yrkes- och fritidsbåtar), 
fritids- och yrkesfiske. Recipientområde för kommunalt avlopp (Gäddenäs). 
Detaljplaner (berör vattenområden).
 

Mark och vatten Åtgärder för att bromsa upp igenväxningen och förbättra  
 vattenkvaliteten. Eventuell kvävereduktion bör ses samordnat med   
 övrig kvävetillförsel till Kalmarsund. Möjligheterna för fisk att    
 reproduceras har hög prioritet.

Hälsa och säkerhet Av hänsyn till naturintressena ska utsläpp från båtar minimeras.

Farlederna till Timmernabben och Mönsterås är strategiska resurser 
för samhället och ska prioriteras. För att underlätta för sjöfarten kan 
muddring av farleder fordras. Prickade leder för fritidsbåtar är viktiga att 
behålla.
Utsläpp av avloppsvatten (Gäddenäs) har högsta prioritet.
Vissa inre vikar såsom Oknebäcksviken och Trollsjön uppvisar tendenser 
till hög närsaltbelastning och igenväxning samt dålig vattenomsättning, 
som bör hållas under uppsikt. I området finns goda förutsättningar för 
fiskrekrytering.
Naturintressena ska prioriteras, speciellt inom fågelskyddsområde och 
naturreservat.
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Skala 1:20000

Långnäs

Långnäs-Kråkebäck

Del av området ingår i riksintresse för kul-
turmiljövården. Landskapet inom området har 
rikligt med bevarade odlings- och röjningsrösen. I 
södra Kråkebäck finns ett område som uppvisar 
ovanligt tätt med stenmurar i åkermarken. Det 
rikliga sortimentet av kulturelement inom områ-
det åskådliggör tydligt kontinuiteten i mark-

användningen ända från järnåldern och fram till 
våra dagar.
Allmänna vägen som passerar genom området 
har i stort sett haft samma sträckning i åtminstone 
300-400 år.
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Långnäs

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Kulturmiljö, naturvård, vägar.
Ja. 

Strandskydd. 
Byggnadsförbud 50 meter från E22 och 12 meter från länsväg 627.

Ställningstaganden för K-  JS-, T- och Bby-områden.

Generella konsekvenser för K-, JS-, T- och Bby-områden.

Dessutom:

Ekonomiska Kostnader för anläggande av gång- och cykelväg.    
 Sammanhängande cykelleder ökar attraktiviteten för Mönsterås   
 som turistkommun.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Havsstrand-
 ängar och ek- och blandlövhagar enligt länsstyrelsens inventering.
 Sumpskog. Våtmarker. Lek- och yngelområden.

Riksintresse E22. Jord- och skogsbruk. Djurhållning. Tävlingsbana 
för ridhästar. Rekreation. Bostadsbebyggelse längs länsväg 627. Cykelled.

Trafik Ny gång- och cykelväg ger trafiksäkrare miljö för     
 cykelpendlare och turister.

Natur/kultur Vid eventuell konflikt mellan kultur och andra intressen ska    
 kulturvärdena prioriteras.

Vatten och avlopp Vatten- och avloppsfrågan för ny bebyggelse måste lösas på ett   
 tillfredställande sätt.

Två nya Bby-områden.
Anläggande av gång- och cykelväg i anslutning till väg 627.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.
Höga naturvärden framförallt i kustremsan öster om väg 627.

Hälsa och säkerhet Inom området passerar transporter med farligt gods.
 

Hälsa och säkerhet Utbyggnad av gång- och cykelväg skapar ökad trafiksäkerhet   
 för oskyddade trafikanter och är även främjande för folkhälsan. Vid  
 all framtida bebyggelseplanering ska riskerna med transporter av   
 farligt gods beaktas.

Kommunikationer E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling   
 och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. 
 Länsväg 627 mellan Mönsterås och Timmernabben.
 En extern cykelled går genom området med anslutning till Kalmar   
 och Oskarshamns kommuner.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Bygatan i Ramsås

Ramsås-Råsnäs

I området finns Råsnäs herrgård, en välbevarad 
barockbyggnad från 1756. Arbetarbostäderna och 
ekonomibyggnaderna som omger herrgården gör 
det hela till en komplett herrgårdsmiljö. Herrgården 
är byggnadsminnesförklarad. 
Landskapet kännetecknas av en mängd bevarade 

odlings- och röjningsrösen. Havsstrandängarna 
löper efter kustremsan vid Råsnäs. Timmernabbs-
åsen, ett komplext utbildat stråk av isälvsavlagringar, 
löper genom delar av området.
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Bygatan i Ramsås

    
Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 §
Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Kulturmiljö, naturvård, vägar.
Ja. 

Strandskydd. 
Byggnadsförbud 50 meter från E22 och 12 meter från länsväg 627.
Byggnadsminne.

Ställningstaganden för JS-, N-, T-, R-, Bby- och K-områden.

Generella konsekvenser för JS-, N-, T-, R-, Bby- och K-områden. 

Dessutom:

Ekonomiska Kostnader för anläggande av gång- och cykelväg.     
 Sammanhängande cykelleder ökar attraktiviteten för 
 Mönsterås som turistkommun.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Råsnäs gård, som är byggnadsminnesförklarad. Regional    
 bevarandeplan för odlingslandskapet. Naturminne: enar. Våtmarks-
 område vid Råsnäs. Ek- och blandlövhagar och havsstrandängar.   
 Björkhage vid Ramsås. Nyckelbiotop. Grusförekomst (Ramsåsvallen 
 väster om Ramsås) enligt länsstyrelsens inventeringar.     
 Timmernabbsåsen. Lek- och yngelområde.

Jord- och skogsbruk, bostadsområde med samlad bebyggelse i Ramsås, 
rekreation. Cykelled.

Kommunikationer Ny gång- och cykelväg ger trafiksäkrare miljö för oskyddade    
 trafikanter.

Natur/kultur Hänsyn till kulturmiljöintressena vid utbyggnad av gång- och
 cykelväg.

 Bby-område vid Ramsåsvägen. Anläggande av gång- och cykelväg i 
anslutning till väg 627 från Ålem och Timmernabben till Mönsterås. 
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Hälsa och säkerhet Inom området passerar transporter av farligt gods.

Hälsa och säkerhet Vid all framtida bebyggelseplanering ska riskerna med transporter   
 av farligt gods beaktas.
 Utbyggnad av gång- och cykelvägar är främjande för folkhälsan. 

Kommunikationer E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling   
 och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. 
 Inom delområdet på E22 finns 2:1 körfält och vajerräcken.
 Enskild väg på båda sidor om E22 vid Ramsås.
   

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Området omfattar farleden och skärgården ut 
till Lövö grenar. Hela området är av riksintresse 
för naturvården. En del av öarna ingår i Lövö 
naturreservat.

Timmernabbenviken

Småbåtshamnen
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Småbåtshamnen
    
Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap 
Natura 2000

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö.
Ja. 

Strandskydd. 
Ja.

Ställningstaganden för T-, och Vön-områden.

Generella konsekvenser för T-, och Vön-områden.

Dessutom:

Natur Lövö- och Gårökanalerna. Vid konflikt mellan naturintressen och   
 det rörliga friluftslivet ska naturintressena, främst inom reservatet
 och fågelskyddsområdena, prioriteras.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Några öar ligger inom Lövö naturreservat. Hela området är av    
 riksintresse för naturvården. Havsstrandängar. Naturintressen 
 med fågelskyddsområde på Marsö småskär, Gräsgrundet och
 Oxlegrunden. Våtmarker. Nyckelbiotop. Grusförekomst.
 Lek- och yngelområden.

Farled för fritids- och yrkesbåtar. Småbåtshamnar. Fritids- och yrkesfiske. 
Badplatser. Öar av betydelse för det rörliga friluftslivet och som i stort sett 
saknar bebyggelse. 

Mark och vatten Dagvattenutsläpp från samhället förekommer. Kvävereduktion bör   
 ses samordnat med övrig kvävetillförsel till Kalmarsund. Åtgärder  
 för ökad vattenomsättning bör löpande diskuteras, till exempel   
 rensning av Lövökanalen.

Dessutom: 
Hamnen till Timmernabben är av strategiskt värde för samhället. Såväl 
hamnen som farleden ska prioriteras. För att underlätta för sjöfarten 
kan muddring av farleden fordras. Närsaltbelastningen och begynnande 
igenväxning bör hållas under uppsikt. Naturintressena ska prioriteras, 
speciellt på fågelskyddsområde och inom naturreservat.
Strandpromenad längs den tätortsnära bebyggelsen.

Hälsa och säkerhet Utsläpp från båtar.
 Nedlagd deponi vid Gabrielverken.

Hälsa och säkerhet Av hänsyn till naturintressena ska utsläpp från båtar minimeras.

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Lövö

Område beläget söder om Gårö-Tokö. Hela ön är 
naturreservat med speciella reservatsbestämmelser. 
På Lövö finns rester av äldre odlingslandskap, med 
hagmarker och hamlade lindar. Vällagda stenmurar 
är ett typiskt inslag. Området uppvisar ett landskap 
som vittnar om gångna tiders bondebruk i 
skärgården.

Före laga skiftet, som genomfördes 1847 på Lövö, 
präglades ön av två markslag: slåtter- och betesmark. 
Stora förändringar har skett sedan dess främst vad 
gäller andelen åkermark, som blivit betydligt större. 
Stora delar av Lövös södra delar betas fortfarande. 

Skogsmarken nyttjas för småskaligt skogsbruk.  
Fornminnen finns i form av äldre hägnader och 
odlingsrösen. 

Det är möjligt att nå reservatet såväl landvägen som 
sjövägen. Två parkeringsplatser för privata fordon 
finns inom området, liksom anordningar för det 
rörliga friluftslivet i form av informationsskyltar, 
sopkärl och toaletter.

Dessutom finns en markerad strövstig på södra 
delen av Lövö. Vattenledningsnät anslutet till 
kommunalt vatten är framdraget till området.
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap 
Natura 2000

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård.
Ja. 

Naturreservat. Strandskydd 100 meter inom reservatsområdet.
Ja.

Ställningstaganden för N- och Bby-områden. 

Generella konsekvenser för N- och Bby-områden. 

Dessutom:

Natur och kultur Vid konflikt mellan naturintressen och det rörliga friluftslivet ska  
 naturintressena prioriteras. En levande kulturmiljö ges bättre möjligheter  
 att överleva med ändrade reservatsbestämmelser.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Hela Lövö är naturreservat med speciella reservatsbestämmelser.   
 Skötselplan finns. Hela området har god överensstämmelse 
 med det tidiga 1800-talets odlingslandskap. Rikt växt- och 
 djurliv, främst fågel. Grusförekomst. Regional bevarande-
 plan för odlingslandskapet. Havsstrandängar och betesmark. 
 Våtmarker.

Jord- och skogsbruk, bostadsbebyggelse såväl för fritids- som 
permanentändamål, fritids- och yrkesfiske, rekreationsområde. 

Mark och vatten En utökad permanent bebyggelse kan påverka mark- och vatten-
 omåden negativt, om inte tillfredställande avloppsanläggningar   
 anordnas. 

Bby-område med utvecklingsmöjligheter genom tillskapande av ett 
antal nya tomter för generationsväxling. Utveckling av åtgärder och 
anläggningar för det rörliga friluftslivet.
Möjligheten att utöka byggnadsytor för bostadsbebyggelse inom 
naturreservatet ges genom ändrade reservatsbestämmelser.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Trafik Någon stor ökning av trafiken blir troligen ej aktuell.

Hälsa och säkerhet Avloppsfrågan måste lösas på ett tillfredställande sätt vid all 
 tillkommande bebyggelse. En samfällighet för vatten finns    
 inom området.

Kommunikationer Området nås via enskild väg från Nynäs i Mönsterås.  
   

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Område väster om Timmernabbens samhälle, som 
till största delen består av skogs- och hagmark. 
Bland annat finns vid Ingemåla en mindre björkhage 
med kulturhistoriska spår i form av odlingsrösen 
och stenmurar. I norra delen av hagen finns ett litet 
sumpkärr. 

Ponnyridning vid Ingemåla

Timmernabben

Ingemåla

96



    
Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Nej.
Ja. 

Byggnadsförbud 50 m från E22 och 12 meter från länsväg 627.

Ställningstaganden för JS-, T- och N-områden. 

Generella konsekvenser för JS- T- och N-områden.

Ekonomiska Kostnader för anläggande av ny infart och gång- och cykelväg.   
 Sammanhängande cykelleder ökar attraktiviteten för Mönsterås
 som turistkommun.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Björkhage med   
 odlingsrösen vid Ingemåla. Björkhage vid Ramsås. Våtmarker. 

Jord- och skogsbruk. Djurhållning. Rekreation. Pemanent- och 
fritidsbebyggelse i glesbygd. Samlad bebyggelse finns. Cykelled.

Natur och kultur Ny infart berör huvudsakligen skogsmark. Eventuell arkeologisk   
 utredning innan den nya vägens läge bestäms.

Separat gång- och cykelväg i anslutning till väg 627.
Ny infart och matarled till Timmernabbens samhälle.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Trafik Stora vinster ur trafiksäkerhetssynpunkt med ny infart    
 till Timmernabben.

Hälsa och säkerhet Utbyggnad av gång- och cykelväg ger trafiksäkrare miljö för    
 oskyddade trafikanter och är även främjande för folkhälsan.

Hälsa och säkerhet Genom området passerar transporter med farligt gods. Nedlagd tipp. 

Kommunikationer E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling   
 och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. 
 Inom delområdet på E22 finns 2:1 körfält och vajerräcken
 I området går länsväg 627 som även är extern cykelled.
 Enskild väg på båda sidor om E22 vid Ramsås.

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Timmernabben är kommunens mest utpräglade 
kustsamhälle. Det växte upp omkring byarna 
Nyemålas och Gissemålas lastageplatser, det 
vill säga utskeppningsbryggor. Nyemåla bys 
hamnläge hette Timmernabben och Gissemålas 
Tillingenabben. Nabbe är detsamma som udde. 
Namnet Timmernabben nämns första gången 
i skrift på 1720-talet. I beskrivningen av hur 
danskarna brände och härjade i trakten, bland 
annat på Lövö och i Ålem och Pataholm, nämns 
inte Timmernabben. Om samhället funnits då 
hade det sannolikt inte skonats.
Kartor från 1800-talets början visar endast enstaka 
hus. Industrialiseringsprocessen ute i Europa är 

bakgrunden till att det på relativt kort tid växte upp 
ett livligt samhälle runt de båda lastageplatserna. 
Varv, sågverk och rederier startades i Timmer-
nabben och i spåren av de goda konjunkturerna i 
mitten av 1800-talet byggdes bostäder.  Ganska 
mycket av den särpräglade bebyggelsen finns kvar, 
främst utmed Strandavägen. Timmernabben har en 
lång tradition som semesterort med bland annat 
campingplats och fritidsbebyggelse. Orten har 
idag cirka 1300 invånare. Gabriel Keramik, som 
är sam-hällets enda industri av större omfattning 
har anor sedan 1860-talet. Skola med årskurser 
F (förskoleklass) till 6 finns.

Timmernabbens samhälle
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap 
Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö.
Ja. 

Strandskydd (för ej detaljplanlagda delar).
Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 627.

För detaljplanlagda områden, se respektive detaljplan. I övrigt 
ställningstaganden för U-, B-, K-, T-, N-, R- och Vön-områden.

Generella konsekvenser för U-, B-, K-, T-, N-, R- och Vön-områden. 
För detaljplanlagda områden, se respektive detaljplan.

Socio-ekonomiska Kostnader för anläggande av ny infart och gång- och cykelväg.   
 Sammanhängande cykelleder ökar attraktiviteten för Mönsterås
 som turistkommun.

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande För Timmernabbens äldre delar finns särskild kulturhistorisk    
 utredning, utförd av Kalmar läns Muséum. Grusförekomst. 
 Blandlövhage, havsstrandäng, och betesmark. Geologiskt värdefull   
 åsbildning i samhällets norra del vid Nyemåla/Sänkenabben.Lek- och   
 yngelområden.

Bostäder, industri, handel, camping, småbåtshamnar, rekreation,
cykelleder. Samlad bebyggelse. 

Natur och kultur Ny infart berör huvudsakligen skogsmark. Eventuell arkeologisk   
 utredning innan den nya vägens läge bestäms.

Riktlinjer för byggande inom det avgränsade kulturhistoriskt värdefulla 
området i samhället ska följas. Anläggande av strandpromenad från 
bebyggelsen i norr till söder enligt intentionerna i antagen översiktsplan 
1991. Separat gång- och cykelväg längs Strandavägen genom samhället, 
som är en del av den övergripande cykelvägen från Ålems kyrkby 
via Timmernabben till Mönsterås. Möjliggöra för det detaljplanlagda 
industriområdet norr om Ramsåsvägen att växa västerut. Öppna för 
möjligheten att utöka anläggningen för avloppsrening. Utreda framtida 
användning av hamnplanen vid Danska varvet. Utreda förutsättningarna 
för ny bebyggelse inom U-områden. Ny infart och matarled till 
Timmernabbens samhälle.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Trafik Stora vinster ur trafiksäkerhetssynpunkt med ny infart    
 till Timmernabben.
Hälsa och säkerhet Ny gång- och cykelväg ger trafiksäkrare miljö för oskyddade    
 trafikanter. 
  

Hälsa och säkerhet Nedlagd deponi väster om samhället och vid Gabrielverken.
 Avloppsreningsverk vid Gäddenäs som betjänar Blomstermåla,
 Ålem, Timmernabben och Pataholm. 

Kommunikationer Länsväg 627, Strandavägen är tillfarts- och genomfartsled till tätorten.   
 Varvsvägen och Nyemålavägen är tillfartsvägar till respektive    
 fritidsområde och bostadsområden.
 I tätorten finns delvis ett gång- och cykelvägsnät utbyggt.
 Ramsåsvägen, enskild anslutningsväg norr om samhället från E22.

Se kartbilaga
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Skala 1:50000

Strömsrum - Alsteråns nedre lopp
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Område med viktigt väg- och kustavsnitt med 
medeltida gods, anknytning till farled och sjöled 
från medeltiden. Alsterån spelade samma roll för 
kommunens södra delar som Emån för de norra. 
Det var via Alsterån som kommunens sydvästra 
inland koloniserades och denna trakts första 
människor slog sig ner i omgivningarna kring ån. 
Kring Strömsrum finns ett av landets värdefullaste 
odlingslandskap, med ekdominerade lövskogar, 
hagmarker, ett mycket stort antal rödlistade 
insekter, en värdefull del av Högsbyåsen och en 
moränskärgård med stor variationsrikedom. 
Ett stycke uppströms innanför Alsteråns mynning 
ligger resterna efter några befästningstorn, 
som  idag kallas för Skyttes kulle. Dessa typer av 
försvarstorn uppfördes på 1100- och 1200-talet 
på strategiskt viktiga platser längs den östsvenska 
kusten, på order av kungen.
Strömsrums slott köptes av statsrådet Johan 
Skytte 1622. 1762 byggdes den nuvarande 
huvudbyggnaden, en timrad trevåningsbyggnad 

med högt takfall. En flygel innehållande 
trädgårdsmästarebostaden samt arbetarbostäder 
vid Rögrind är byggnader som finns bevarade. 
Lantarbetarbebyggelsen vid Rögrind och 
söderut utmed vägen mot Pataholm har stora 
arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter, bland 
annat på grund av enhetligheten i bebyggelsens 
utformning.  Gårdsmiljön vid Strömsrum med 
bland annat välbevarade alléer längs tillfartsvägarna 
och herrgårdslandskapet vid ån söder om 
gårdsbyggnaderna innefattar också en praktfull 
ekhage, där många av ekarna är 600-800 år gamla. 
Godset är idag Kalmar läns största jord- och 
skogsegendom.

Alsteråns mynning

101



    

Hälsa och säkerhet Inom området finns vägar med Vägverkets rekommendationer 
 för transport av farligt gods.

Hälsa och säkerhet Vid all framtida planering av byggnation utmed vägar ska
 Vägverkets rekommendationer om transport av farligt gods
 beaktas.

Mark och vatten Närsalttransport via Alsterån.
 Bortledning av vatten för jordbruksbevattning är tillåtet under    
 vissa förutsättningar.

Vid eventuell upprustning av väg 594 (Ingemåla-Strömsrum) är det 
angeläget att den sker varsamt kring Strömsrum, så att befintliga alléer inte 
skadas.
Behovet av regler för om- och tillbyggnad av lantarbetarbebyggelsen vid 
Rögrind och Gatan bör undersökas.
Förbättra tillgängligheten till Alsterån genom tillskapande av en 
sammanhängande strövstig längs ån. Ett aktivt brukande av marken 
med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och 
kulturvärdena ska bestå.

Natur Naturvården ska prioriteras. Fiskets intressen bedöms kunna    
 samordnas med naturvården.

Jord- och skogsbruk, fiske, kanotpaddling, rörligt friluftsliv. 
Cykelled.

Bevarande Regional och nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
 Nyckelbiotoper. Områden med höga naturvärden.
 Grusförekomster. Ängs- och hagmarker. Våtmarker. Lek- och
 uppväxtområden för bland annat havsöring. 

Generella konsekvenser för K-, N-, T-, Ff-  och JS-områden.

Dessutom:

Ställningstaganden för K-, N-, T- Ff- och JS-områden.

Strandskydd.
Byggnadsförbud 50 meter E22 och 12 meter från länsvägarna 594 och 
602.

Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö, vägar. 
Ja.
Ja.

Mark- och vatten-
användning 

Kommunikationer Genom området går länsvägarna 602 från Kåremo till Ålem samt 594   
 från Strömsrum till Ingemåla. 
 Sträckan Kåremo, Strömsrum och Ingemåla är extern cykelled.

Se kartbilaga
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Allé vid Strömsrum

103



U
r 

Te
rr

än
gk

ar
ta

n 
©

 L
an

tm
ät

er
iv

er
ke

t G
äv

le
 M

ed
gi

va
nd

e 
M

20
03

/6
15

6

Skala 1:50000

Område mellan Pataholm-Korpemåla och 
E22 och ner till Nävraån i söder. Byarna 
Stora och Lilla Boda, Södra Bäckebo, 
Njutemåla, Hullingsmåla och Haraldsmåla 
ligger inom området. Här ligger även den 
ensamma gården Vitemåla, en gammal 
frälsegård som från 1600-talets mitt och 
ett par sekler framåt varit länsmans- och 
postförarboställe. Gården Nävra var ett 
säte för fögderiets kronofogdar.

Åkerbruk i kulturlandskap

Njutemåla
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Övriga anspråk

  

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap 
Väglagen 47 §

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö, väg.
Ja. 
Ja. 

Strandskydd.
Byggnadsförbud 50 meter från E22 och 12 meter från allmänna vägen 
602.

Ställningstaganden för JS-, K-, N-, Bby- och T-områden.

Generella konsekvenser för JS-, K-, N-, Bby-  och T-områden.

Mark- och vatten-
användning 
Bevarande Kulturlandskapet har god överensstämmelse med det tidiga
 1800-talets odlingslandskap. Nationell och regional bevarandeplan 
 för odlingslandskapet (Strömsrum). Grusförekomst. Lek- och    
 yngelområden. Ängs- och hagmarker, havsstrandängar och betesmarker  
 enligt länsstyrelsens inventering. Nyckelbiotoper. Sumpskog. 

Jord- och skogsbruk. Småbyar med äldre bebyggelse. Cykelled

Hälsa och säkerhet Vatten- och avloppsfrågan måste lösas på ett tillfredställande sätt   
 vid all tillkommande bebyggelse.
 Vid all framtida planering av byggnation utmed E22 ska Vägverkets   
 rekommendationer om transport av farligt gods beaktas

Hälsa och säkerhet Genom området passerar transporter med farligt gods.

Nytt Bby-område i anslutning till befintlig bebyggelse vid Södra Bäckebo 
– Boda.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Socio-ekonomiska En permanent befolkningsökning kan kräva större serviceutbud, till   
 exempel kollektivtrafik samt barn- och äldreomsorg.

Se kartbilaga
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Skala 1:20000

Viktigt väg och kustavsnitt med medeltida anor. 
Pataholms gamla köping är en av Kalmarkustens 
äldsta handelsköpingar med ursprungligt 
bebyggelsemönster bevarat. Som handelsplats 
legaliseras orten i början av 1600-talet, då den efter 
att ha flyttats söderut blir lydköping under Kalmar. 
Under 1800-talets senare hälft får Pataholm sin 
riktiga storhetstid. Handeln, varvsindustrin och 
sjöfarten är tre viktiga orsaker till blomstringstiden. 
Bland annat finns på 1860-talet inte mindre än 
16 fartyg registrerade, vilka alla har Pataholm 
som hemmahamn. Varvsrörelsen i Pataholm 

Pataholm

Pataholms köping

var förlagd till Varvsholmen, alldeles utanför 
själva köpingsbebyggelsen. Bebyggelsen i dagens 
Pataholm är densamma som på 1800-talet, med 
flera gamla köpmansgårdar bevarade, bland annat 
de så kallade Hullgrenska och Harbergska gårdarna. 
Köpmännen bodde i den gamla handelsköpingen 
medan sjömännen och hantverkarna bodde ute på 
malmen.
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap
Väglagen 47 §
Kulturminneslagen

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö.
Ja. 
Ja. 

Strandskydd.
Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 602 (Kåremo – Ålem).
Byggnadsminnen.

Ställningstaganden för K, N, JS, Bby, B- och Vön-områden.

Generella konsekvenser för K-, N-, JS-, Bby-, B- och Vön-
områden. 

Dessutom:

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård. Harbergska och
 Hullgrenska gårdarna är byggnadsminnesförklarade av 
 länsstyrelsen. Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. 
 Lek- och yngelområden. Våtmarker. Nyckelbiotop. Grusförekomst.   
 Välbetade havsstrandängar bland annat vid Korpemåla, öppen
 hagmark och buskrik utmark enligt länsstyrelsens ängs- och 
 hagmarksinventering. 

Bostäder för permanent- och fritidsboende. Såväl samlad bebyggelse som 
detaljplan finns inom området. Badplatser. Båttrafik fritidsbåtar. Cykelled.
Cykelled.

Utreda eventuell framtida användning av bebyggelsen i Korpemåla.
Utreda framtida användning av det gamla sågverksområdet på Saltor.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en 
förutsättning för att natur- och kulturvärdena ska bestå.

Mark och vatten Kommunalt vatten och avlopp finns.

Hälsa och säkerhet Två nedlagda tippar.

Natur och kultur Vid eventuell konflikt mellan ny bebyggelse och natur- och    
 kulturvärden ska de senare prioriteras.
   

Kommunikationer Genom området går länsvägen 602 från Kåremo till Ålem .    
 Tillfartsvägen till Pataholm är länsväg 593.
 Inom Pataholm gäller lågfart 30 km/tim.
 En extern cykelled går genom området med anslutning till Kalmar   
 och Oskarshamns kommuner.

Se kartbilaga
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Skala 1:100000

Kustavsnitt med anknytning till farled och 
sjöled från medeltiden. Moränskärgård med stor 
variationsrikedom och ett rikt fågelliv. Flertalet öar 
är bevuxna med tallskog och med längssluttande 
havsstrandängar. Skärgården är så gott som fri från 
fritidsbebyggelse.  Inom området finns riksintresse 
för såväl naturvård som kulturmiljövården. 

Södra skärgården Pataholm
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Övriga anspråk

Riksintressen

Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Förordnanden

Miljöbalken 7 kap

Ställningstaganden

Konsekvenser

Naturvård, kulturmiljö.
Ja. 
Ja. 

Strandskydd.

Ställningstaganden för N-, Vön- och  T-områden.

Dessutom:

Generella konsekvenser för N-, Vön- och  T-områden.

Dessutom:

Mark- och vatten-
användning 

Bevarande Grusavlagningar av högsta naturvärde bland annat på Pata Eneskär.
 Ängs- och hagmark enligt länsstyrelsens inventering. Nyckelbiotop.
 Riksintresse kulturmiljö Strömsrum-Pataholm. 
 Riksintresse naturvård för Mönsterås moränskärgård och Alsteråns
 vattensystem. Våtmarker. Grusförekomster. Lek- och yngel-
 områden. Alsteråns mynning är speciellt viktig genom kopplingen   
 till vandringsfisken i Alsterån.

Öar och stränder. Farled. Rekreation. Bad. Båttrafik. Rörligt friluftsliv. 

Vidta åtgärder för att förbättra vattenomsättningen i viken utanför 
Korpemåla, genom öppning av trumma eller dylikt i vikens inre del. För 
att underlätta för sjöfarten kan muddring av farleden fordras.  
I området finns goda förutsättningar för fiskrekrytering.

Mark och vatten Fiskets och det rörliga friluftslivets intressen bedöms kunna
 samordnas med naturvården, som har högsta prioritet. Den för-
 bättrade vattenomsättningen bedöms få positiva konsekvenser
 för såväl djur- som växtliv och för det rörliga friluftslivet.

Hälsa och säkerhet Utsläpp från båtar ska minimeras.
   

Se kartbilaga
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5
   Lagar med mera

Plan- och bygglagen (PBL)
Miljöbalken (MB)
Kulturminneslagen (KML)
Väglagen
De nationella miljömålen
De transportpolitiska målen

   Kommunalt underlagsmaterial

Tidigare översiktsplan för mark och 
vattenområden Mönsterås,  antagen 1991.

Måldokumentet  Mönsterås Översiktsplan del 1 
”Mål och strategier”, antagen 2002.
Agenda 21-plan

Gällande budget och ekonomisk flerårsplanering, 
inklusive mål för verksamheterna.

Handikapplan för Mönsterås 2006-2007 antagen 
2005.
Miljövårdsplan Mönsterås (antagen 1993).

Underlagsmaterial

Avfallsplan för Mönsterås kommun (arbete pågår 
med framtagande av ny plan).

Beredskapsplan för Mönsterås kommun (antagen 
1998).

Energiprogram för Mönsterås kommun (antaget 
1998).

Markradonundersökning för Mönsterås kommun 
(Högskolan i Kalmar 1988).

Klimatinvesteringsprogram Mönsterås kommun 
år 2003.

Kulturminnesvårdsprogram för Mönsterås 
kommun 2003.

Kulturhistorisk utredning för del av Mönsterås 
tätort, Kalmar läns muséum 1977.

Tusen år i Mönsterås kommun, Kulturnämnden i 
Mönsterås, 2000.

En bok om Mönsterås.1963. 

Ålemsboken, utgiven av Ålems 
Hembygdsförening 1949.

Skötselplan för Oknö, Oknö skär och Ramsö, 
Mönsterås skogsvårdsnämnd 1997.

Grön skogsvårdsplan för Oknö 1:1, Ramsö, 
Skogsvårdsstyrelsen 2002.

Värdering av 76 naturområden i Mönsterås 
kommun, antagen 1991.

Åtgärdsplan för Mönsterås kustmiljö, 
miljökontoret Mönsterås, rapport 2005-07-27.
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   Regionalt underlagsmaterial

Regionalt utvecklingsprogram för Kalmar län, 
RUPEN III 2003 (Regionförbundet).

Regionalt tillväxtavtal för Kalmar län 
(Regionförbundet 2000-02-15). 

Regional transportplan för Kalmar län 2004-
2015, Regionförbundet i Kalmar län 2004.

Östersjöbanesystemet, stråkstudier och 
fördjupningar, 2002-10-16, Regionförbundet.

Kalmar läns författningssamling 08FS 2005:22.

Vägutredning med tillhörande MKB för väg 
E22 delen förbi Mönsterås i Kalmar län. 
Samrådshandling mars 2003, Vägverket.

Katalog H99 och H2000 (regionalt 
planeringsunderlag för översiktlig planering i 
Kalmar län). Kulturmiljövårdens riksintressen 
(Länsstyrelsen 1997:31).

Naturvårdens riksintressen Kalmar läns fastland 
(Länsstyrelsen 1989:6 samt nytt beslut 2000-02-
15).

Hållbar skärgård, miljö- och 
hushållningsprogram, Länsstyrelserna i 
Östergötlands och Kalmar län.

Odlingslandskapet i Kalmar län - 
bevarandeprogram Mönsterås kommun 
(Länsstyrelsen 1995:14).

Inventering av ängs- och hagmarker 
(Länsstyrelsen i Kalmar län, 1989).

Inventering av lek- och uppväxtområden 
för Kalmar läns kustbestånd av gädda och 
abborre 2001 med inriktning på kustmynnande 
vattendrag. Meddelande 2002:1, Länsstyrelsen i 
Kalmar län.

   
   Kartor

Kartor utdrag ur Terrängkartan ©
Lnatmäteriverket Gävle 2003. Medgivande 
M2003/6156.

Inventering av lek- och uppväxtområden för 
Kalmar läns kustbestånd av gädda och abborre 
2002/2003 med inriktning på grunda havsmiljöer. 
Meddelande 2003:19, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Strategi för miljöarbetet i Kalmar län, STRAM 
(Länsstyrelsen).

Smålandskustens skärgård, Kalmar läns Muséum, 
Länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar läns 
Hembygdsförbund 2003.

Natur i Östra Småland, Länsstyrelsen i Kalmar län 
1997.

Grushushållningsplan Kalmar län (Kalmar läns 
kommunförbund juni 1993).

Ett läns utveckling. Kulturminnesvårdsprogram 
för Kalmar län. (Länsstyrelsen 1985).

   

   Övrigt underlagsmaterial

Befolkningsstatistik (SCB)

Näringslivsstatistik  Mönsterås kommun (SCB)

Samverka för en hållbar utveckling av landskapet 
– Slutrapport från TVÄRSprojektet 2002.

STADSPLANERA istället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera , Boverket 2002.

Framtidsplan för järnvägen, 2004-2015, 
Banverket.

Den goda resan, Nationell plan för 
vägtransportsystemet 2004-2015, Vägverket.
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6Bilagor - Riksintressen

Riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken Gräns för del 2 ”Kusten”
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Bilagor - Riksintressen

Riksintresse Kulturmiljö enligt 3 kap Miljöbalken Gräns för del 2 ”Kusten”

Länsstyrelsens registreringsnummer 03054
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Riksintresse Naturvård enligt 3 kap Miljöbalken Gräns för del 2 ”Kusten”
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Riksintresse Sjöfart enligt 3 kap Miljöbalken Gräns för del 2 ”Kusten”
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Riksintresse Vägar enligt 3 kap Miljöbalken

Gräns för del 2 ”Kusten”
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Riksintresse Rörliga friluftslivet enligt 3 kap Miljöbalken

Gräns för del 2 ”Kusten”
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Gräns för del 2 ”Kusten”Riksintresse Natura 2000
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Vägutredning E 22
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Allmänna vägar
Enskilda vägar med bidrag

Vägöversikt 

120



   Miljöbalken

3 kap. Grundläggande 
bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. 
1 § Mark- och vattenområden skall användas för 
det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller 
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse 
för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller 
yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i 
första stycket.
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 

med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.

7 § Mark- och vattenområden som innehåller 
värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
utvinningen av dessa. 
 Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller 
material som är av riksintresse skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för industriell 
produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. 
Områden som är av riksintresse för anläggningar som 
avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse 
för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. 
Områden som är av riksintresse på grund av att de 
behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 § är av riksintresse 
för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt 
det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar 
en långsiktig hushållning med marken, vattnet och 
den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del 
av detta för en anläggning för totalförsvaret skall 
försvarsintresset ges företräde. 
Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot 
bestämmelserna i 4 kap.

§7. Lagar aktuella för Översiktsplanen
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4 kap. Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten 
för vissa områden i landet
1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin 
helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om;

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 § och

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 § utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet eller för utförandet 
av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om 
det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte 
heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana 
fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 
7 § andra stycket. Lag (2001:437).

2 § Inom bland annat följande områden skall 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön: 
Kustområdena och skärgårdarna i Småland och 
Östergötland från Oskarshamn till Arkösund,  Öland 
och Gotland.
meddelas av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer.

3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän 
från gränsen mot Norge till Brofjorden, i Småland 
och Östergötland från Simpevarp till Arkösund och i 
Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens 
mynning till Skagsudde samt på Öland får anläggningar 
som avses i 17 kap. 1 § 1-11 och 17 inte komma till 
stånd.

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från 
Brofjorden till Simpevarp och från Arkösund till 
Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn 
och Storsudret på Gotland samt på Fårö får 

fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns 
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma 
till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i 
närheten av de stora tätortsregionerna.
Inom områden som avses i första stycket får 
anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1-7 och 10-11 
komma till stånd endast på platser där det redan finns 
anläggningar som skall prövas enligt angivna lagrum.

6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller 
vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras 
i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven 
och Vindelälven med tillhörande vattenområden, 
källflöden och biflöden samt i bland annat följande 
vattenområden med tillhörande käll- och biflöden:

Emån

8 § En användning av mark och vatten som kan 
påverka ett naturområde som har förtecknats enligt 
7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar 
verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om sådant 
tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).
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7 kap. Skydd av områden

Allemansrätt m.m.
1 § Var och en som utnyttjar allemansrätten eller 
annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet 
i sitt umgänge med den.

Nationalpark
2 § Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten 
får efter riksdagens medgivande av regeringen 
förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större 
sammanhängande område av viss landskapstyp i dess 
naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

3 § Föreskrifter om vård och förvaltning av 
nationalparker och om inskränkningar i rätten att 
använda mark eller vatten inom nationalparker får 
meddelas av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer.

Naturreservat
4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att 
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. 
 Ett område som behövs för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer 
för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat.

5 § I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen 
för beslutet anges. 
I beslutet skall också anges de inskränkningar i 
rätten att använda mark- och vattenområden som 
behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom 
förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, 
upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, 
plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av 
bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att 
tillträde till området förbjuds under hela eller delar av 
året. 
Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas 
ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med 
skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela 
beslut om detta.
6 § Om det behövs för att tillgodose syftet med 
ett naturreservat, får länsstyrelsen eller kommunen 

förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla sådana intrång som att det inom 
området

1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, 
raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar 
eller liknande anordningar,

2. bereds tillträde till mark för allmänheten där 
allmänheten annars inte har rätt att vistas,

3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, 
avspärrning eller liknande åtgärder, eller

4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter 
samt av mark- och vattenförhållanden.

7 § Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis 
upphäva beslut som den har meddelat enligt 4-6 §, om 
det finns synnerliga skäl.
Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens 
från föreskrifter som den har meddelat för ett 
naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett beslut 
om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses 
med dispensen inte har påbörjats inom två år eller 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft. 
Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det 
beslutas om upphävande eller dispens för ett sådant 
särskilt skyddsområde eller särskilt bevarandeområde 
som anges i 28 § följer av 29 §. 
Beslut om upphävande eller dispens får meddelas 
endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig 
utsträckning på naturreservatet eller på något annat 
område. 

8 § Beslut i frågor om bildande eller ändring av 
naturreservat får inte strida mot detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(1987:10). Mindre avvikelser får dock göras, om syftet 
med planen eller bestämmelserna inte motverkas.
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Kulturreservat
9 § Ett mark- eller vattenområde får förklaras 
som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla 
kulturpräglade landskap. På ett sådant område skall 
bestämmelserna i 4-6 § tillämpas. Att det inom ett 
område finns en byggnad eller anläggning som är 
skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne 
eller fast fornlämning enligt lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. hindrar inte att området förklaras 
som kulturreservat. 
I fråga om beslut enligt denna paragraf  gäller också 7 
och 8 §.

Naturminne
10 § Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturminne, om det 
behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får 
omfatta även det område på marken som krävs för att 
bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. 
Vad som i 5-8 § föreskrivs om naturreservat skall gälla 
även för naturminnen.

Biotopskyddsområde
11 § Mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer förklaras 
som biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får avse 
enskilda områden eller samtliga områden av ett visst 
slag inom landet eller del av landet. 
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga 
områden av visst slag skall vara biotopskyddsområden, 
får den i samband med beslutet meddela föreskrifter 
om att dispens kan medges för sådan verksamhet eller 
sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det 
finns särskilda skäl. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får vidta de åtgärder som behövs för att 
vårda biotopskyddsområde. Innan det vidtas någon 
åtgärd skall den som äger eller har särskild rätt till 
området underrättas särskilt. 
Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla 
omedelbart även om det överklagas.

Djur- och växtskyddsområde
12 § Om det utöver förbud enligt 8 kap. 1 och 2 
§ eller förbud och begränsningar enligt jakt- och 
fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- 
eller växtart inom ett visst område, får länsstyrelsen 
eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker 
rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller 
markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

Strandskyddsområde
13 § Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. 
Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet.

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). Området 
får av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer utvidgas till högst 300 meter från 
strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av 
strandskyddets syften. 
Ett beslut om att utvidga strandskyddet skall gälla 
omedelbart även om det överklagas.

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får förordna att ett strandskyddsområde 
som uppenbart saknar betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften inte skall vara omfattat av 
strandskydd. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får förordna att ett strandskyddsområde 
som avses ingå i en detaljplan eller omfattas av 
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) inte längre skall vara omfattat av 
strandskydd, om det finns särskilda skäl. Upphör 
området att ingå i en detaljplan eller att omfattas av 
områdesbestämmelser inträder åter strandskydd. Lag 
(2002:175).
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16 § Inom strandskyddsområde får inte 
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett 
väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts 
till, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2,
4. andra anläggningar eller anordningar utföras som 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller 
som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter, eller
5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter.

17 § Förbuden i 16 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder 
som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller 
renskötseln och som inte tillgodoser bostadsändamål, 
eller
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av 
regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller till vilka 
tillstånd har lämnats enligt denna balk eller enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av denna balk.
Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får föreskriva att förbuden i 16 § inte 
skall gälla sådana byggnader, anläggningar eller 
anordningar som utgör komplement till bebyggelse på 
en tomtplats och som förläggs längre från stranden än 
huvudbyggnaden.

18 § Länsstyrelsen får meddela dispens från 
bestämmelserna i 16 §, om det finns särskilda skäl. Om 
dispens meddelas, skall länsstyrelsen bestämma i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller 
annars användas för det avsedda ändamålet.
Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd 
som avses med dispensen inte har påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet 
vann laga kraft.

Miljöskyddsområde
19 § Ett större mark- eller vattenområde får av 
regeringen förklaras som miljöskyddsområde, om det 
krävs särskilda föreskrifter därför att området eller en 
del av området är utsatt för föroreningar eller annars 
inte uppfyller en miljökvalitetsnorm.
20 §För miljöskyddsområde skall regeringen eller efter 
regeringens bemyndigande länsstyrelsen meddela 
sådana föreskrifter om skyddsåtgärder, begränsningar 
och andra försiktighetsmått för verksamheter 
inom området som behövs för att tillgodose 
syftet med området. Länsstyrelsen får meddela 
dispens från föreskrifter som har meddelats för ett 
miljöskyddsområde, om det finns särskilda skäl.

I Vattenskyddsområde
21 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till 
skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

22 § För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen 
eller kommunen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 
inom området som behövs för att tillgodose syftet 
med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller 
kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel skall 
sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för 
detta. Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de 
överklagas.
Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens 
från föreskrifter som den har meddelat för ett 
vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.
En länsstyrelse får överlåta åt den eller de kommunala 
nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet att på ansökan 
av den som berörs av ett beslut enligt första stycket 
medge undantag från beslutet. Vidare får bestämmas 
att anmälningar om en verksamhet eller åtgärd 
inom ett vattenskyddsområde skall göras hos den 
kommunala nämnden. Lag (2002:175).

Marinvetenskaplig forskning
23 § För att skydda den marina miljön får regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer 
föreskriva att marinvetenskaplig forskning inom 
svenskt sjöterritorium inte får bedrivas från 
forskningsfartyg som är registrerade i eller tillhör en 
annan stat utan att det finns tillstånd för forskningen 
eller utan att den har anmälts.
Tillstånd får begränsas till viss tid och förenas med 
villkor.

Interimistiska förbud
24 § När en fråga har väckts om att ett  område 
eller ett föremål skall skyddas som naturreservat, 
kulturreservat, naturminne eller   vattenskyddsområde 
eller om att ett redan skyddat sådant område eller 
föremål skall få utökat skydd, får länsstyrelsen eller 
kommunen för viss tid dock högst tre år meddela 
förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd 
som berör området eller föremålet och som strider 
mot syftet med det tilltänkta skyddet. Om det finns 
särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i 
ytterligare högst ett år. Om det finns synnerliga skäl, 
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får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare 
högst ett år.
Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart 
även om det överklagas.

Intresseprövning
25 § Vid prövning av frågor om skydd av områden 
enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda 
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda 
mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse 
i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet skall tillgodoses. 

26 § Dispens enligt 7, 9-11, 18, 20 och 22 § från 
förbud eller andra föreskrifter som meddelats med 
stöd av detta kapitel får ges endast om det är förenligt 
med förbudets eller föreskriftens syfte.

Särskilda skyddade områden
27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer skall fortlöpande föra en förteckning över 
naturområden som bör beredas skydd eller har beretts 
skydd

1. som särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 
79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av 
vilda fåglar4, senast ändrat genom direktiv 97/49/
EG5,

2. som särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter6, ändrat genom 
direktiv 97/62/EG7, eller

3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål 
om skydd för naturområden.
Av förteckningen skall det framgå vad som föranlett att 
området har tagits upp i förteckningen och enligt vilket 
direktiv, internationellt åtagande eller nationellt mål 
som förtecknandet har skett.
Ett område som tagits upp i förteckningen skall 
prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet. Lag (2001:437).

28 § Regeringen får förklara ett naturområde som 
särskilt skyddsområde, om området enligt direktiv 
79/409/EEG är särskilt betydelsefullt för skyddet av 
vilda fåglar.
Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/
EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter har valts ut som ett område av intresse för 
gemenskapen skall av regeringen förklaras som särskilt 
bevarandeområde.
Regeringen får efter samråd med kommissionen 
upphäva en förklaring enligt första eller andra stycket, 
om områdets naturvärden inte längre motiverar en 
sådan förklaring. Lag (2001:437).

28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 
§ första stycket 1 eller 2.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för 
verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman 
med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen 
av det berörda området. Lag (2001:437).

28 b § Tillstånd enligt 28a§ får lämnas endast om 
verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans 
med andra pågående eller planerade verksamheter eller 
åtgärder inte
1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området 
som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att 
skyddas utsätts för en störning som på ett betydande 
sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller 
arterna. Lag (2001:437).
29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 
28 a § lämnas, om

1. det saknas alternativa lösningar,

2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av 
tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse 
och

3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera 
för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda 
det berörda området ändå kan tillgodoses.

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket 
får lämnas endast efter regeringens tillåtelse. Lag 
(2001:437).

29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens 
tillåtelse enligt 29 §, är den som ansökt om tillståndet 
skyldig att bekosta de kompensations-åtgärder som 
anges i beslutet om tillstånd.
Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att kräva att sökanden skall stå för 
kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt beaktas det 
allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2. Lag 
(2001:437).

29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av 
länsstyrelsen i det län där det berörda området finns.
För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av 
tillståndsplikt eller dispensprövning till följd av 
bestämmelserna i 9 kap. eller 11-15 kap. skall dock 
frågan om tillstånd enligt 28 a § prövas av den 
myndighet som prövar den andra tillståndsfrågan eller 
dispensen. Innan myndigheten meddelar sitt beslut, 
skall den länsstyrelse som avses i första stycket beredas 
tillfälle att yttra sig. Lag (2001:437).
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Ordningsföreskrifter
30 § Föreskrifter om rätten att färdas och vistas 
inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och 
om ordningen i övrigt inom området får meddelas 
av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet 
med skyddet. I de fall kommunen beslutar om skydd 
av ett område får den meddela sådana föreskrifter.
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de 
överklagas.

Delegation till kommun
31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får förordna att en kommun i stället 
för länsstyrelsen skall ha de befogenheter som 
länsstyrelsen har enligt 18 §.

Andra skyddsområden - Natura 
2000
Inom EU pågår ett arbete med att skapa ett europeiskt 
ekologiskt nätverk, Natura 2000, av skyddade områden. 
Nätverket ska bestå av olika typer av opåverkad natur 
eller hysa skyddsvärda arter.

Varje land föreslår vilka områden som ska ingå i 
Natura 2000. I Sverige görs detta genom samarbete 
mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna. 
Naturvårdsverket föreslår sedan lämpliga områden till 
regeringen, som lämnar förslag till EU.

De områden som ingår i Natura 2000 benämns 
särskilda skydds- eller bevarandeområden och har ett 
starkare skydd än övriga skyddade områden. Dispenser 
och förändringar i skydden får bara meddelas om 
regeringen godkänt detta.

 Plan och Bygglagen

4 kap. Översiktsplan

1 § I översiktsplanen skall redovisas de allmänna 
intressen enligt 2 kap. och de miljö- och riskfaktorer 
som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- 
och vattenområden. Vid redovisningen av de allmänna 
intressena skall riksintressen enligt lagen (1987:12) om 
hushållning med naturresurser m.m. anges särskilt. Av 
planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen 
av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall 
utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena enligt lagen om hushållning med 
naturresurser m.m.
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall 
kunna utläsas utansvårighet. Lag (1995:1197).

2 § Till översiktsplanen skall fogas en sådan 
planbeskrivning som avses i 8 § och länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 9 §.
Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, 
skall det anmärkas i planen. Lag (1995:1197). 

3 § När förslag till översiktsplan eller till ändring 
av planen upprättas, skall kommunen samråda med 
länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner 
som berörs av förslaget. De myndigheter samt de 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 
väsentligtintresse av förslaget skall beredas tillfälle till 
samråd.
Lag (1995:1197).

4 § Syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan. Under samrådet bör motiven tillförslaget, 
planeringsunderlag av betydelse samt förslagets 
innebörd och konsekvenser redovisas.
Resultatet av samrådet och förslag med anledning av 
de synpunkter som har framförts skall redovisas i en 
samrådsredogörelse. Lag (1995:1197).

5 § Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till 
vara och samordna statens intressen och därvid
1. tillhandahålla underlag för kommunens 
bedömningar och ge råd ifråga om sådana 
allmänna intressen enligt 2 kap. och sådana miljö 
och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark och vattenområden,
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2. verka för att riksintressen enligt lagen (1987:12) om 
hushållning med naturresurser m.m. tillgodoses och 
för att sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner 

6 § Innan översiktsplanen eller en ändring av den 
antas, skall kommunen ställa ut planförslaget under 
minst två månader. Den som vill lämna synpunkter 
på förslaget skall göra detta skriftligen under 
utställningstiden.

7 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall 
minst en vecka före utställningstidens början anslås 
på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. 
Av kungörelsen skall framgå var utställningen äger 
rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem 
synpunkter på förslaget skall lämnas. Avser förslaget 
en viss del av kommunen, skall det framgå av 
kungörelsen.
För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i 
lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden 
hos myndighet med mera.
Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och 
samrådsredogörelse skall, innan förslaget ställs ut, 
sändas till länsstyrelsen samt till regionplaneorgan och 
kommuner som berörs av förslaget.

8 § Under utställningstiden skall planförslaget 
åtföljas av: 
1. planbeskrivning som avses i andra stycket,
2. samrådsredogörelsen, 3. gällande översiktsplan,
4. sådant planeringsunderlag som kommunen anser 
vara av betydelse för en bedömning av förslaget.
I planbeskrivningen skall redovisas planeringsför
utsättningarna, skälen till planens utformning och 
de åtgärder som kommunen avser att vidta för att 
fullfölja planen. Vidare skall redogöras för planens 
konsekvenser.
Avser förslaget ändring av översiktsplanen för en viss 
del av kommunen, skall ändringens verkningar för 
andra delar av kommunen redovisas. Lag (1995:1197).

9 § Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet 
skall framgå om

1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt lagen 
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,

2. sådana frågor rörande användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner 
inte samordnas på ett lämpligt sätt,

3. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd 
mot olyckshändelser.

10 § Efter utställningstiden skall kommunen 
sammanställa de avlämnade synpunkterna och redovisa 
sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som 
skall fogas till handlingarna i ärendet. Om förslaget 
ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning 
ske.

11 § Översiktsplanen och ändringar av den antas av 
kommunfullmäktige.

12 § Beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller 
först sedan beslutet vunnit laga kraft.

13 § När kommunens beslut att anta eller ändra 
översiktsplanen har vunnit laga kraft, skall 
planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, 
granskningsyttrandet, utlåtandet enligt 10 § och ett 
protokollsutdrag med beslutet utan dröjsmål sändas 
till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och 
kommuner som berörs. Lag (1990:1365).

 14 § Kommunfullmäktige skall minst en gång under 
mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.
Före ett beslut som avses i första stycket skall 
länsstyrelsen i en sammanfattande redogörelse redovisa 
synpunkter i fråga om sådana statliga intressen som 
kan vara av betydelse för kommunens beslut samt ange 
hur synpunkterna enligt länsstyrelsens mening förhåller 
sig till översiktsplanen. Lag (1995:1197).
 

   Kulturminneslagen (KML) 
               utdrag ur

1 kap  Inledande bestämmelser

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. 
Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller 
utför arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt 
möjligt undviks eller begränsas. 

2 §  I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, 
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen samt om utförsel och återlämnande av 
kulturföremål ur landet. Länsstyrelsen har tillsyn över 
kulturminnesvården i länet. Riksantikvarieämbetet 
har överinseende över kulturminnesvården i landet. 
Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol 
eller annan myndighet enligt denna lag. Lag 2000:265.
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2 kap Fornminnen

1 §  Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna 
lag. Fasta fornlämningar är följande lämningar efter 
människors verksamhet under forna tider, som 
har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är 
varaktigt övergivna.

1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar 
och andra begravningsplatser,

2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, 
symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller 
målningar,

3. kors och minnesvårdar,

4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål,

5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana 
bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång,

6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader 
och försvarsanläggningar samt av andra märkliga 
byggnader och byggnadsverk,

7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter,

8. skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak.

Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska 
minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig 
kult.

3 kap Byggnadsminnen

1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom 
sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde 
får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. 
Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta 
kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller 
annan anläggning av kulturhistoriskt värde.  I fråga 
om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket 
och som tillhör staten gäller de bestämmelser som 
regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om 
ett statligt byggnadsminne övergår till annan ägare än 
staten, ska det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt 
denna lag. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en 
byggnad som är fast fornlämning eller kyrkobyggnad 
enligt denna lag.

Skyddets innebörd och 
omfattning

2 § När en byggnad förklaras som byggnadsminne, 
ska länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på 
vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i 
vilka avseenden den inte får ändras. Lag 2000:265.

4 kap Kyrkliga kulturminnen

1 §  Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna 
i detta kapitel.

Väglag (SFS 1971:948) utdrag 
ur Allmänna bestämmelser
1 §  Denna lag gäller allmän väg.
Allmän väg är förutom väg som anläggs enligt denna 
lag eller enligt lagen förändras till allmän, sådan för 
samfärdsel upplåten väg som av ålder ansetts som 
allmän eller enligt äldre bestämmelser anlagts som 
eller förändrats till allmän och som vid denna lags 
ikraftträdande hålls av staten eller en kommun.
En väg upphör att vara allmän när vägen dras in. 
Om en kommun är väghållare, upphör vägen att vara 
allmän, när den enligt plan- och bygglagen (1987:10) 
upplåts eller ska vara upplåten till allmänt begagnande 
som gata. Om en väg har upplåtits till allmänt 
begagnande som gata medan staten är väghållare, 
upphör vägen att vara allmän när kommunen övertar 
väghållningen.
Ordnings- och säkerhetsföreskrifter behandlas i § 39-
54 denna lag.
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  Förkortningar / Förklaringar

Bq Bequerel
Gwh gigawattimme
KML Kulturminneslagen
Kwh kilowattimme
MB* Miljöbalken
Mwh megawattimme
PBL Plan- och bygglagen
VL Väglagen

*Miljöbalken kapitel 3: bestämmelserna i 
detta kapitel redovisar områden med intresse av 
särskilt stor betydelse för samhällsutvecklingen, 
vilket ska ges ett försteg framför andra intressen. 
Intressena, bevarande eller nyttjande-, har central 
betydelse för att trygga en hållbar användning 
av landets naturresurser, bevara god natur- och 
kulturmiljö samt att främja ett ändamålsenligt 
samhällsbyggande. Till exempel områden av 
riksintrese för naturvård, friluftsliv, vägar eller 
sjöfart.

Miljöbalken kapitel 4: bestämmelserna i detta 
kapitel anger geografiska områden i landet som 
är av riksintresse med hänsyn till de natur och 
kulturvärden som finns i områdena. Skydd ges 
till exempel för skärgårdar, kustområden och 
andra områden som har särskilt stora värden för 
turism och friluftsliv. De obrutna kustområdena 
och Öland skyddas också mot nyetablering av 
storindustri och vissa vattendrag skyddas mot 
vattenkraftsutbyggnad.

Miljöbalken kapitel 7: bestämmelserna i detta 
kapitel anger skydd av områden, allemansrätt med 
mera.
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