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Inledning
Förord
Mönsterås Kommun förnyar regelbundet översiktsplaneringen. Under början av 2000-talet fastställdes: Mål
och strategier för hela kommunen – En översiktsplan för
hållbar utveckling och tillväxt. Därefter har kommunen
fastställt en mer detaljerad plan för kustzonen - området
öster om E22.
Detta dokument behandlar Mönsterås inland, hela
kommunens yta väster om E22 som till stor del ingår i
Alsteråns respektive Emåns avrinningsområden. Syftet
med planen är att redovisa kommunens övergripande
planer för områdets mark- och vattenanvändning för de
kommande årtiondena. Planen ska tillvarata områdets
förutsättningar och möjligheter men med hänsyn till
övergripande kommunala, regionala och nationella mål
och planer.
Vi ser den här planen som strategisk för att tillvarata
alla möjligheter inom det berörda området. Planen och
kommunens beslut i olika instanser ska uppmuntra
initiativ från medborgare och andra aktörer som
kommer med idéer och förslag som främjar hållbar
tillväxt.
Planen är en viktig del i kommunens strategi för
hållbar tillväxt och attraktionskraft. Vi ska vara
”regionens bästa kommun att vistas, verka och växa
i”. Kommunens mål är också att hela kommunen
ska leva. Våra fem tätorter och landsbygden ska ges
förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling.
Planen innehåller självklart redovisning av riksintressen
för natur och kultur samt lagar och regler som finns
med hänsyn till miljön och människors behov av
fortsatt livskvalitet. Ibland tolkas ett riksintresse för
natur eller kultur som ett hinder för utveckling av
olika verksamheter. Det är inte Mönsterås kommuns
tolkning. Tvärtom är det så att ett aktivt tillvaratagande
och brukande är en förutsättning för natur- och
kulturarvets fortbestånd.
Vårt land, vår kommun och det här aktuella området
är en liten del av en globaliserad värld med mycket
stark påverkan utifrån. Vår tid präglas av snabb
teknikutveckling och urbanisering. Den största
utmaningen för mänskligheten är att ta ansvar för
och hantera klimatfrågan – annars ändras radikalt
livsförutsättningarna för kommande generationer.

Vår kommun står inför stora utmaningar men också
möjligheter. Vi kan inte räkna med att EU, globala
företag, eller någon annan kommer och driver den
lokala utvecklingen åt oss. Det ansvaret ligger lokalt:
på enskilda människor, företag eller genom människor
i samverkan. Kommunen och samhället i övrigt
skapar förutsättningarna. Initiativen kommer genom
människorna och företagsamheten.
Mot den här bakgrunden var det positivt att samrådet
på översiktsplanen väckte ett brett deltagande och
engagemang. Vi tycker att det har varit en bra och
givande dialog. Det är naturligtvis de människor som
bor och verkar i området som känner till sin by eller sitt
samhälle allra bäst. Det är i första hand de människor
som bor och verkar i området som måste ta initiativen,
enskilt eller gemensamt, för hållbar utveckling och
tillväxt.
En viktig fråga som kom upp vid samtliga samrådsmöten,
var tillgång till bredband och bättre möjligheter för
mobilanvändning. Mönsterås kommun har beslutat
om en kraftfull satsning på bredband i hela kommunen
under de närmaste åren. 2015 ska 75 procent av
hushållen ha möjlighet att ansluta sig till bredband.
2020 ska 95-100 procent ha möjlighet att ansluta sig
till bredband. Denna satsning ökar också möjligheterna
för mobiloperatörerna att erbjuda bättre kapacitet över
hela kommunen. Vi ser det här som vår tids viktigaste
infrastrukturfråga för att erbjuda människor och företag
bättre möjligheter att bo och verka i hela kommunen.
Kommunfullmäktige har fastställt denna översiktsplan
– Del 3 Inlandet - den 17 december 2012.

Roland Åkesson
Kommunstyrelsens ordförande
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Läsanvisning
Översiktsplan Inlandet består av 7 kapitel. Som inledning
beskrivs Inlandet i ett framtidsperspektiv år 2021 samt
strategier för att nå uppsatta mål och göra visionen möjlig.
Kapitel 1:
Allmän del behandlar lagrum, planprocessen samt
beskriver hur mark och vatten används idag och vilka
värden som finns.

Delarna 1-3 av översiktsplanen
Del 1 Mål och strategier, som antogs år 2002, är till
stora delar fortfarande aktuell. Planen kommer att bli
föremål för aktualitetsförklaring under innevarande
mandatperiod.
Del 2 Kusten, som antogs år 2006, behandlar
kustområdet från Emåns utlopp i norr till kommungränsen i söder.

Kapitel 2:
Berör riksintressen och förordnanden Riksintressena
beskrivs utförligare i berörda geografiska områden och
finns även redovisade på separata kartor.
Kapitel 3:
Redovisar olika typer av intresseområden, som
kommunen valt att dela in Inlandet i. Här har
markanvändningen redovisats så att varje område
endast har ett utpekat, prioriterat intresse. Det finns
naturligtvis ofta flera intressen/anspråk som samverkar,
men endast ett intresse är prioriterat i planen. För varje
intresseområde redovisas vilka utvecklingsmöjligheter
som finns och vilka konsekvenser de olika
ställningstagandena får. Dessa ställningstaganden och
konsekvenser har en direkt koppling till kapitel 4
som beskriver de olika geografiska områdena. Under
rubrikerna ställningstaganden och konsekvenser för
varje område hänvisas till generella ställningstaganden
respektive konsekvenser. Här avses det som redovisas
för varje intresseområde i kapitel 3. Kapitel 3 och
4 har således en direkt koppling till varandra och
ska läsas parallellt. Områdesindelning har gjorts
efter avrinningsområden och landskapskaraktärer.
Beskrivningen görs från norr till söder och omfattar 17
geografiska områden.
I kapitel 5 redovisas länsstyrelsens granskningsyttrande.
I kapitel 6 redovisas det underlagsmaterial som
kommunen använt sig av i planen.
I kapitel 7 finns utdrag ur de lagar som är aktuella för
översiktsplanen.

Del 3 Inlandet är den sista delen av kommunens
översiktsplan, efter omarbetningen av 1991 års
översiktsplan, och behandlar med något undantag
kommunens yta väster om E22.
De tre delarna bildar en helhet, en kommuntäckande
översiktsplan, och ska läsas tillsammans.
Fördjupningar och Tematiska tillägg till
översiktsplanen
Kommunen har valt att arbeta med vissa frågor i
översiktsplaneringen som fördjupningar och tematiska
tillägg. En fördjupning behandlar en avgränsad yta
och har en ökad detaljeringsnivå – en redovisning av
ställningstagandena i en större skala. Ett tematiskt
tillägg till en översiktsplan redovisar ställningstaganden
för mark- och vattenanvändningen i en specifik fråga.
Avsikten är bland annat att fokusera på det som
tillägget avser och att möjliggöra för en bra dialog med
medborgarna. Såväl fördjupningar som tillägg är ett
komplement till en översiktsplan.
År 2003 antog kommunfullmäktige en fördjupning
av översiktsplanen för Högemålaområdet i syfte att
undersöka lämplig placering av en golfbana.
År 2010 antogs en vindbruksplan som ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen.
Under år 2012 har arbetet med att ta fram LISområden påbörjats. Arbetet kommer att bedrivas som
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
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Inlandet i ett
framtidsperspektiv, 2021
I Mål och Strategier, Mönsterås Kommuns översiktsplan
del 1 antagen 2002, finns en rad detaljerade mål och
strategier för olika områden. Dessa är viktiga att ta
hänsyn till i ställningstaganden för respektive område i
inlandet. Vidare ger inledningen i ”Mål och Strategier”
en utmaning att planen ska vara tillåtande, ge möjligheter
och uppmuntra initiativ så att varje orts särart och
positiva profil kan utvecklas och förstärkas. Uppgiften
att omföra visioner och framtida utvecklingsidéer till
planering och nyttjande av kommunens mark- och
vattenområden ligger nu, tio år efter det att del 1
upprättades, fokus på i denna plan. Översiktsplanen
för inlandet har som uppgift att inledningsvis skapa en
gemensam framtidsvision 10 år framåt.

Vision - Inlandet och Mönsterås
kommun 2021
Mönsterås präglas av en tydlig framtidstro, där fokus
på hållbar utveckling och tillväxt i hela kommunen
främjar företagsamhet, näringslivsutveckling och
befolkningsökning.

Befolkningen i kommunen ligger stabilt uppemot
13 500 invånare, vilket innebär ökad tillväxt och
skattekraft. Befolkningen har en jämn fördelning mellan
könen och olika åldrar. Födelsetalen har ökat, vilket
innebär att det råder balans mellan antalet födda och
avlidna. Efter tidigare års målmedvetna satsning kring
varumärket Mönsterås, med vision, mål och strategi
skördas nu frukter i en ökad inflyttning och därtill hörande
befolkningsökning. Ett breddat näringsliv och tillgång till
en gemensam arbetsmarknadsregion bidrar också till ökad
inflyttning. Vidare är mottagandet och integrationen av
nya svenskar till kommunen framgångsrik, effektiv och
präglas av ett väl utvecklat samarbete mellan kommunens
flyktingsamordnare, de lokala företagen, föreningslivet och
kontaktpersoner för olika myndigheter.
Föreningslivet har en fortsatt central och tydlig ställning
i inlandet och hela Mönsterås kommun.
En mångfald bland kommunens 150-tal föreningar bidrar
till attraktion, rekreation, utveckling, intressebearbetning,
nya fritids- och motionsmöjligheter. Möjligheterna till ett
aktivt fritidsliv påverkar också den positiva utvecklingen i
Mönsterås med höga hälsotal.
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Skolan och ungdomarna har en särställning, när det
gäller Mönsterås utveckling. Allt fler Mönsteråsungdomar
väljer kommunens eget gymnasium och Linnéuniversitets
uppbyggnad med förbättrat innehåll och kvalitet innebär
att allt fler väljer högre studier inom pendlingsområdet.
Mönsteråsungdomar blir därmed kvar i kommunen och
inlandet efter sina högre studier, vilket visat sig betyda
mycket för inlandets hela samhällsutveckling. Aktivt
föreningsliv kompletteras med en anpassad efterfrågad
fritidsgårdsverksamhet med pedagogiska inslag från stad
till landsort – infångandet av nya beteenden och trender.
Kommunens aktiva drogförebyggande arbete leder till en
minskad drog- och alkoholkonsumtion bland ungdomar.
Det innebär också ett lugnare och tryggare samhälle med
minskad brottslighet som följd.
Näringslivet har en bred sammansättning. Förutom
en stabil offentlig verksamhet, så finns en utvecklad
tillverkningsindustri som sysselsätter fortsatt många
Mönsteråsare. Men en växande andel kommuninvånare är
också sysselsatta inom tjänstesektorn och servicenäringen.
Efter flera års attraktivitetssatsning med mål, strategier,
samverkan och resurser så växer turismen, handeln och
besöksnäringen. En medveten satsning på inlandet med dess
naturförutsättningar leder till nya och växande marknader
som lockar nya besökare och kunder - målgrupper från
egen kommun och från hela regionen. Med vår geografiska
placering mellan Kalmar och Oskarshamn, så utvecklas det
naturliga arbetsmarknadsområdet hela tiden. Samarbetet
med andra kommuner runt Kalmarsundsregionen ger
många fördelar och med den utbyggda infrastrukturen
finns en breddad arbetsmarknad nära tillhands.
Teknikutvecklingen och den elektroniska kommunikationen är väl utbyggd och genererar möjligheter för boende
och företagsamhet varhelst i inlandet.
Miljö ger framgång. De gröna näringarna går i inlandet i
spetsen och kommunen är till övervägande del fossilbränslefri
samt har en stor nettoproduktion av bioenergi och
förnybar elenergi. Vidare betyder kommunens satsning
på cykellederna i inlandet en tydlig attraktionskraft, då
kommunens olika orter binds samman på ett för naturen
och invånarna lyckligt sätt.
Användandet av cykel till och från arbete har ökat med
50% och allt fler ser pendlingen som en del av den vardagliga
motionen, vilket sammanfaller med vår miljöstrategi om ett
sunt och levande inland.

Boende - Samhällena i inlandet erbjuder flera attraktiva
boendemiljöer och kommunens fokus på LIS-områden har
varit framgångsrikt, vilket lett fram till en föryngring och
ökad befolkning i inlandet. Allteftersom kollektivtrafiken
har utvecklats, så har vi sett nya attraktiva bostadsområden
växa fram mitt i vår kommuns fantastiska natur, med
närheten till arbetsmarknadsregionen och centralorter. Vi
har också sett en ökad företagsetablering i dessa områden.
Ålem och Blomstermåla är idag en del av en växande
Kalmarsundsregion, då den förbättrande kollektivtrafiken
på ett enklare och snabbare sätt binder samman Kalmar
och Mönsterås kommun. På motsvarande sätt har Fliseryd
utvecklats, med närheten till Mönsterås centralorts- och
Oskarshamns arbetsmarknad.
Kulturliv - Medvetna satsningar på samarbeten och
stöd till kulturföreningar och nätverk, bibliotek och
kulturskola, har lett till ett ökat utbud av kulturaktiviteter
och arrangemang. Den positiva utvecklingen inom
kulturområdet har bidragit till att skapa framtidstro och
har gjort Mönsterås kommun till en mer attraktiv plats
att bo och leva på. Kulturen är en viktig del i kommunens
arbete för ett ökat antal besökare och bidrar till en ökad
tjänste- och servicenäring.
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Strategier - att nå de uppsatta
målen och göra visionen möjlig
Hur kan planen förverkliga denna vision? Plantekniskt
utgör områden för JS (Jord- och skogsbruk),
B (befintliga bebyggda områden), Bby (områden
där byars utveckling prioriteras), U (tätortsnära
markområden där samhällenas utveckling prioriteras),
R (mark- och vattenområden där rekreation och
rörligt friluftsliv prioriteras) etc inga hinder för den
utveckling som beskrivs. Planen redovisar dock en
rad ställningstaganden inom respektive område,
ställningstagande som ska medverka till att det kan
”lyfta” i dessa områden. Nedan beskrivs några områden
som kan, bör och kommer att utvecklas inom ramen för
framtida planering i inlandet.
Förädling inom gröna näringar
Skogsbruket har redan 2011 en dominerande roll i
Mönsterås och framför allt i inlandet. Näringen bör
kunna ta tillvara de förutspådda längre växtsäsongerna
och under perioden framöver att introducera nya
och modifierade träslag, anpassade för intensivare

Samma möjligheter finns mot Oskarshamn. Ett attraktivt boende i
Fliseryd-Skrika, Skruvshult eller Möckhult blir möjligt om vi utvecklar
kollektivtrafik, möjliggör för samåkning och ser över samarbete avseende
service och skolor över gränserna. Företagsparker i geografiskt viktiga
lägen bör utredas för att locka arbetstillfällen och inpendling.

skogsproduktion. Ökat fokus på skogsvård, att dra nytta
av den nya infrastrukturen i vindbruksområdena och
högt bioenergiutnyttjande kan ge produktionsökningar
och styrning av produktionsskogar bland annat
till områden som redan är påverkade av andra
energisatsningar. Skogsbrukets naturvårdsmål kan då
klaras inom ramen för ökad, även ekonomisk, tillväxt.
Skogens produkter blir fler och här bör företagsamheten
och innovationerna inom trä- och massaindustri
tas tillvara. Lokala produktionsenheter i befintliga
och tillkommande industriområden ska tillgodoses.
Traditionen med möbelsnickeri i e.x. Blomstermåla
bör främjas och ökad förädlingsgrad kanske kan leda
till nya industrigrenar som exempelvis hustillverkning?
Visionen om fortsatt stark tillverkningsindustri kommer
då att slå in.
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Jordbruket i inlandet är främst knutet till åarnas närhet
och här kan det storskaliga brukandet utvecklas.
Mönsterås har redan 2011 en framträdande roll
inom animalieproduktion och planen bör främja en
fortsatt expansion. Mönsterås har goda möjligheter
att bli ett centrum för storskalig animalie- och
livsmedelsproduktion.
Planen vill här medverka genom att föreslå ett särskilt
område för den extra stora livsmedelsproduktionen i
Örnebäck.
Torka och översvämningar måste kunna hanteras och
bevattningsdammar/utjämningsmagasin är viktiga.
Näringen och kommunen bör även se till att det
småskaliga jordbruket ges möjlighet att överleva, hävd
i naturbetesmarker är då viktigt och måste stödjas.
Produktion av gödsel vid de stora enheterna ger också
ett behov av brukade marker, för foder eller kanske
även bioenergi? Biogas, biodrivmedel och nya grödor i
växtföljden kan ge bra sidoinkomster och kan profilera
kommunen.
Att förädla det gården producerar är en trend som ger
högre marginaler och konkurrensfördelar. Infrastruktur,
handel- och mötesplatser i tätorterna samt bra
kommunikationsmedel för e-handel och affärer behövs,
vilket planen ger förutsättningar till och är särskilt
viktiga för ökad inflyttning och fler företagare i inlandet.
Centrala frågor för jord- och skogsbruket är viltet. Här
måste problem som e.x. mängden vildsvin och växande
älgstam vändas till något positivt. Jakt för att komma
tillrätta med brukarproblem kan i framtiden ses som en
växande binäring. Förädlingsmöjligheter och marknad
för att upplåta och erbjuda jakt ska inte underskattas.
Ökad turism och framtida friluftsliv är framtiden
Turismen ökar hela tiden. Mönsterås Kommun har till
viss del tappat något under 2000-talet, men den trenden
kan vändas med fokus på inlandet. För det första måste
den säsongsbundna turismen kompletteras med nya
aktiviteter och nya grepp. På så sätt kan fler leva av
turism hela eller större delen av året, vilket är avgörande
för att utveckla och få tillväxt i branschen.
Inlandets natur är dess främsta tillgång. Jakt har redan
nämnts men även fiske är en stor och för Mönsterås
mycket lukrativ marknad. Kommunen kan medverka till
att fisket lyfts via utbildningssatsningar och projekt, men
det är respektive vattenägare, företag och föreningar
som säljer kunskap och fiskekort som är nyckeln.

En massiv satsning på fiskevård, nya arter och
marknadsföring kan ge spännande vatten och fisken i
våra åar och sjöar. Planen har i många fall väl tilltagna
R-områden för att främja denna utveckling framför
annan exploatering. LIS-områden, som kommer att
behandlas i en separat del av översiktsplanen, som ett
tematiskt tillägg, ska ge möjlighet att i strandnära lägen
utveckla servicen kring fisket och friluftslivet.
För malsafari, paddling, älgparker eller kulturvandringar krävs guider, serviceinrättningar och ett
utbyggt entreprenörskap. För att samla dessa lokala
serviceföretag, entreprenörer inom friluftsliv och
kommunala turismsatsningar under ett tak kan satsning
på ett lokalt Naturcentrum för Emån vara en väg. I
närheten till Jungnerholmarna, som nav i en sådan
verksamhet, finns ett större U-område. Kanske kan en
fokuserad satsning i Fliseryd även ge möjligheter för
ökad handel, en trend i dag är outletmarknader med
inriktning mot kläder och artiklar för fritid och natur.
Fliseryd är ju i detta läge centralort mellan 34:an
och E22. Plantekniskt är det viktigt att fokus finns
på infrastruktur och planberedskap för att skapa
mötesplatser i tätorterna. Detta är återkommande
ställningstaganden i Ålem, Blomstermåla och Fliseryd.
När det gäller nya fritidsaktiviteter så finns redan nu 2011
en positiv utveckling av mountainbike i Blomstermåla.
Området runt Långehäll kan utvecklas för multisporter
som klättring, cykel och skidor. I både Alsterån och
framför allt Emån finns goda paddlingsmöjligheter och
nya vattensporter måste kunna utvecklas i samklang
med fisket och markägare. Här har föreningslivet stor
betydelse för utveckling i hela Mönsterås kommun och
inte minst i inlandet.
De offentliga och privata arbetsgivarnas medvetna
satsning på förebyggande insatser – såsom rehabilitering och friskvårdsmöjligheter bidrar självklart också till
möjligheter att nå goda resultatet.
En förlängning av säsongen ger också möjligheter till
att hoppa på trenden med matupplevelser. Här har
kommunen goda erfarenheter av rökeriverksamheten i
Timmernabben, men inlandet och gårdsmiljöerna där
har mycket att erbjuda för en konsumerande turist.
Turridning, SPA och rekreation, hantverk, natur- och
kulturleder, Bo-på-Lantgård och cykelturism är komplement till en sådan satsning.
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Ålandskapen – varumärken som kan utvecklas
Vattnet känner inga gränser. Att samlas kring ett vatten,
beskriva landskapet, människorna och kulturen inom
ett avrinningsområde genomsyrar översiktsplanen för
inlandet. Här utgör Emån och Alsterån en klass för sig,
inte bara i kommunen utan i hela regionen.
Emån är idag redan ett varumärke på många sätt. Naturvärdena är välkända, fisket och friluftslivet likaså. Hur
kan inlandets områden dra nytta av detta varumärke,
koppla nya värden och utbud till Emån? Satsningar på
gemensamma plattformar i marknadsföring och besöksnäringen har nämnts. Det finns även goda möjligheter
i planen att till exempel utveckla gårdsmiljöerna för boende och rekreation. Förädlingen inom gröna näringar
och trenden med gårdsnära livsmedelsproduktion ger
möjligheter, ett gott exempel är här Emåmejeriet. Emån
och ålandskapen ger livskvalité, som bör tas tillvara via
omsorgsfull bostadsplanering i ånära omgivningar.
Alsterån är kanske en än mer oslipad diamant. Här kan
friluftslivet i områdena kring Blomstermåla och Sandbäckshult marknadsföras mer i framtiden. Möjligheten
att nå vildmarken blott 15-20 min från Kalmar bör
lyftas fram. Omgivningarna med skogslandskap som
sträcker sig många mil uppströms in i andra kommuner har ett marknadsvärde för många typer av aktiviteter. Även boendekvaliteter, där planen är generös med
LIS-områden, och bra kommunikationer längs stråket
Sandbäckshult-Blomstermåla-Ålem hör till varumärket
Alsterån. Besöksnäringen kan här utvecklas då riksväg
34 går genom området med stora flöden av turister och
tillfälliga besökare under del av säsongen. Detta borde
även kunna gynna detaljistleden med nya områden för
handel i tätorterna.
Det kan också vara idé att knyta sig an till större regionala evenemang som skördefest, stadsfester och glasriket.
Kommunen, som egen arbetsmarknadsregion och
studieort, har i många fall bra förutsättningar för att
skapa nya jobb och har en bredd på näringsliv och lärande. Den lokala marknaden mellan tätorterna och
landsbygdtätort ska inte underskattas, vilket visionen beskriver. Här är det viktigt att infrastruktur och
kommunikation medverkar till en positiv utveckling.
Cykelvägarna som byggs ut mellan tätorterna är en viktig signal om att olika arbetsställe och bostadsort inom
kommunen inte är möjliga för framtida hållbara transportlösningar.
En förstärkning av kollektivtrafiken från Blomstermåla-Ålem och Fliseryd mot Mönsterås och Timmernabben är också viktig. Denna koppling mellan kust och
inland är en viktig arbetsmarknadsregion i det lilla formatet.

Inlandet har även möjlighet att bli en del av en framtida Kalmarsundsregion. Här ska vi ta tillvara och möta
arbetsmarknadsregionens behov av kompetens och ge
kommunens unga möjlighet till fortsatta efterfrågade
akademiska studier. I det regionala perspektivet måste
fokus ligga på kommunikation och infrastruktur. Detta
delar vi med alla kommuner längs sundet. Att bo vid
Alsterån i Mönsterås kommun och arbeta i Kalmar ska
underlättas. Områden i Ålem och Blomstermåla kan
komma att bli lika intressanta som Ljungbyholm och
Rinkabyholm söder om Kalmar. Planen ger möjlighet
att skapa attraktivt boende.
Att jobba för en ny/förbättrad kustjärnväg, utveckla
pendeltrafik och samåkning kommer att ge fördelar i
inlandets södra delar. För boende i de allra sydligaste
områdena kan ex samarbete med skolor och serviceinrättningar mot Kåremo och Rockneby vara framgångsrika. De planlagda industriområden, som kan utökas
eller omdanas till företagsparker precis där E22 och
riksväg 34 möts, bör kunna locka företag, ge arbetstillfällen och ökad inpendling.
Samma möjligheter finns mot Oskarshamn. Ett attraktivt boende i Fliseryd-Skrika, Skruvshult eller Möckhult
blir möjligt om vi utvecklar kollektivtrafik, möjliggör för
samåkning och ser över samarbete avseende service och
skolor över gränserna. Företagsparker i geografiskt viktiga lägen bör utredas för att locka arbetstillfällen och
inpendling.
Kommunikationer
För att klara målet om att stora arbetsmarknader kan
nås från våra tätorter behöver infrastrukturen bibehålla en hög standard och restiderna kunna hållas nere.
Ökad satsning på kollektivtrafik med stor kapacitet
och snabba ledtider under morgon och eftermiddagar
är lyckosamma för ökat resande, där kommunen i sina
ställningstaganden för dessa områden ger tydliga besked
mot länstrafiken.
Slutligen har inlandet och landsbygden en stor möjlighet att växa och utvecklas när det finns snabb och säker
elektronisk kommunikation. Kommunen strategi för
utbyggnad av bredband är en viktig nyckel, en annan
är utbyggnaden av trådlös kommunikation. Här öppnar
planen för en utbyggnad och kommunen och regionala aktörer kommer att öka pressen för en snabbare utbyggnad och ökad täckning.
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Ställningstaganden och konsekvenser för inlandet

Allmän del

Vad är en översiktsplan?

Planprocessen

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en
kommuntäckande aktuell översiktsplan. Såväl i Planoch bygglagen (PBL) som i Miljöbalken (MB) har den
en nyckelroll och blir därmed också grundläggande
för all planering av den fysiska miljön. Väglagen (VL)
och Kulturminneslagen (KML) är exempel på andra
lagar som är styrande i översiktsplaneringen. I slutet
av översiktsplanen återfinns en bilaga med utdrag ur
den lagtext till vilken hänvisningar görs i planens olika
textavsnitt.

Ett annat viktigt syfte med översiktsplanen är att stärka
kommuninvånarnas delaktighet i planeringen. Den
formella hanteringen av ett planförslag är reglerad i PBL,
som föreskriver att samråd skall ske med länsstyrelsen
samt med berörda kommuner, regionplaneorgan och
kommunala organ och att planförslaget skall ställas ut
under minst två månader. I samrådet ska kommunen
ge kommunmedlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av förslaget tillfälle att delta.

Kommunfullmäktige prövar översiktsplanens aktualitet
en gång per mandatperiod, och kan då antingen besluta
att planen fortfarande ska gälla eller att den behöver ses
över – antingen genom en fullständig revidering eller
genom en komplettering av enstaka delar.

Länsstyrelsen har i planprocessen en framskjuten
roll och ska enligt PBL yttra sig över hur kommunen
redovisar och förhåller sig till riksintressen, hälsa och
säkerhet, miljökvalitetsnormer, mellankommunala
frågor samt strandskyddets tillämpning.

Syfte
Översiktsplanen, som inte är bindande, ska framför allt
redovisa kommunens framtida avsikter med mark- och
vattenområden, de allmänna intressena samt miljöoch 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. Planen ska utgöra en vision
och strategi för kommunens framtida utveckling. Den
är också ett kunskapsunderlag för vägledning av olika
myndighetsbeslut liksom för kommuninvånare som vill
bilda sig en uppfattning om vad kommunen vill med ett
visst område eller i en viss fråga.
Översiktsplanen får i den nya Plan- och bygglagen, som
trätt i kraft 2011-05-02, en tydligare strategisk funktion.
Det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen i den
fysiska planeringen avser ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen till nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling av
kommunen.
Syftet är att översiktsplanen behöver grundas på
omvärldsanalyser och övergripande mål om utvecklingen
både i ett nationellt och regionalt perspektiv.

Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen reglerar innehållet i och formerna för
all fysisk planering i form av översiktsplaner, detaljplaner
med mera. Lagen reglerar också bestämmelser om
bygglov och tillsynsfrågor. Kravet att alla kommuner ska
ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan och
vad en sådan ska innehålla finns i 3 kap i den nya Planoch bygglag som trädde i kraft den 2 maj 2011.
De allmänna intressen som ska beaktas finns angivna
i 2 kap PBL som även innehåller hänvisningar till det
aktuella lagrummet Miljöbalken.

Miljöbalken (MB)
Miljöbalken, som trädde i kraft 1999, ersätter ett
femtontal tidigare lagar inom bland annat miljö- och
naturvårdsområdet. Balkens fem grundstenar är:
1. Människors hälsa och miljö ska skyddas mot
störningar.
2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas
3. Den biologiska mångfalden ska bevaras
4. En god hushållning av mark och vatten ska tryggas
5. Återanvändning och återvinning ska främjas
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Bestämmelser om hushållning med mark- och
vattenområden finns i 3 och 4 kap MB. Här understryks
miljöfrågorna i planeringen och ger tillsammans med
bestämmelserna i 2 kap PBL om allmänna intressen
utgångspunkter för översiktsplanens avvägningar.
I 7 kap MB finns bestämmelser om områdesskydd
som kan vara instrument för skydd av natur- och
kulturmiljöer. I MB regleras även nationella och
internationella anspråk som till exempel riksintressen
och Natura 2000-områden.

Samband mellan PBL och MB
När det gäller grundläggande planeringshänsyn har de
båda lagarna en gemensam utgångspunkt i form av en
likalydande paragraf som återfinns dels i PBL 2 kap §2
och dels i MB 3 kap §1. I denna sägs att ”Mark och
vattenområden ska användas för det eller de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn
till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde ska ges en sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning”.
I PBL-paragrafen hänvisas också till de paragrafer i MB
som ska tillämpas vid planläggning och bygglovärenden,
varför det är en lämplig utgångspunkt för att få grepp om
vad som menas med allmänna intressen och hushållning
av mark- och vattenområden.

Miljömål
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett
hållbart Sverige. Miljömålsstrukturen omfattar tre nivåer:
ett generationsmål, 16 nationella miljökvalitetsmål samt
etappmål.
Av de 16 miljökvalitetsmålen berörs Mönsterås kommun
av 15 mål. Strategidokumentet ”Lokala miljömål för
Mönsterås Kommun” antogs 2008.
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
(Storslagen fjällmiljö)
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Översiktsplanen har en viktig roll i miljömålsarbetet,
och miljömålen har funnits med som en viktig del vid
värderingar och målformuleringar och när olika anspråk
har vägts mot varandra.
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel i miljöarbetet som
regleras i MB och som vanligen uttrycks i form av ett
gränsvärde, som inte får överskridas.

Samlad miljöbedömning
När en ny översiktsplan ska upprättas ska den enligt
lagstiftningen genomgå en behovsbedömning där
det bedöms om planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller inte. Om planen antas medföra
betydande miljöpåverkan ska den genomgå en
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska upprättas, där den betydande miljöpåverkan
som planens genomförande kan antas medföra,
identifieras, beskrivs och bedöms. En miljökonsekvensbedömning innebär en analys och bedömning av
konsekvenser av den planerade markanvändningen
och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med
naturresurser. Dessa verksamheter ska alltid antas
medföra betydande miljöpåverkan. Kommuner ska
därför alltid göra en miljöbedömning av översiktsplaner
och en miljökonsekvensbeskrivning ska alltid upprättas.
Miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen ska
vara vägledande för miljöbedömningar i kommande
arbete med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner,
andra planer samt lov och tillstånd. Översiktsplanen kan
kompletteras med fördjupade beskrivningar exempelvis
när det gäller hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljökvalitetsnormer för luft och vatten, förorenade
områden samt klimatanpassning. Till stora delar
finns innehållet i denna miljökonsekvensbeskrivning
också beskrivet områdesvis i översiktsplanen. Konsekvenserna av översiktsplaneförslaget ska jämföras
med ett nollalternativ som är ett scenario där ingen ny
översiktsplan upprättas och som beskriver en förväntad
utveckling av Mönsterås kommun om planförslaget inte
genomförs.
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Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn
till planens syfte och geografiska räckvidd identifieras,
beskrivas och bedömas. I översiktsplanen inlandet för
Mönsterås kommun har inga andra alternativ tagits fram.
Översiktsplanen bygger på ett inriktningsdokument
som vidareutvecklats i en dialog med medborgarna.
Inriktningsdokumentet och synpunkterna från
medborgardialogen har legat till grund för det förslag
till översiktsplan som varit ute på brett samråd.
Eftersom översiktsplanen, när den är omarbetad i
samtliga delar (1-3), omfattar hela kommunens yta och
verksamheter, måste uppföljningen av översiktsplanens
miljöpåverkan samordnas till befintliga system
som miljömålsuppföljning, miljöövervakning och
tillsynsplaner.
Översiktsplanens miljöpåverkan kommer dessutom
att stämmas av i samband med att översiktsplanen
aktualitetsprövas.

Konsekvensanalys
Enligt Plan- och Bygglagen ska en översiktsplans
konsekvenser redovisas och kunna utläsas utan svårighet.
Miljökonsekvensbeskrivningen av ställningstagandena
för denna del av översiktsplanen, Inlandet, har gjorts på
en översiktlig nivå.
Konsekvenser av ställningstaganden redovisas för
varje geografiskt område i respektive tabell längre
fram i planen. För vindbruksplanen har en separat
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten som infördes i svensk
lagstiftning innebär bland annat att miljökvalitetsnormer
för grund- och ytvatten har fastställts.
Kommunens ansvar är att utveckla sin fysiska planering
så att den medverkar till att miljökvalitetsnormerna
uppnås. Detta innebär bland annat att vattenområden
som har dålig kvalitet särskilt måste beaktas vid
planering och byggande.

Som
planeringsunderlag
till
översiktsplanen
används
vattenförvaltningens
statusklassning
och miljökvalitetsnormerna. I bilaga redovisas
statusklassningen av kommunens sjöar, vattendrag och
grundvatten där risk finns att god status inte uppnås till
år 2015.
Övriga vattenrelaterade underlag som ligger till
grund för prioritering av användningen av mark och
vatten är befintliga och planerade dricksvattenuttag,
översvämningskartering
och
riskanalys
för
händelser relaterade till framtida klimatförändringar,
avrinningsområden, strandskydd samt nationella
och regionala värdefulla vatten. Även pågående
VA-planering påverkar ställningstagande angående
bebyggelseutveckling.
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14

15

Plansystemet
Användningen av mark och vatten och utformningen
av den byggda miljön kan regleras på olika sätt. I det
plansystem som regleras i PBL är det framförallt fem
planinstrument som är vanligt förekommande.
Översiktsplan
Översiktsplanen behandlar mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen över hela
kommunens yta. Den är inte juridiskt bindande men
starkt vägledande i prövningen av olika tillståndsärenden.
I ny PBL, som trätt i kraft 2 maj 2011 får översiktsplanen
en tydligare strategisk funktion.
Kommunen ska i den fysiska planeringen ta hänsyn
till och samordna översiktsplanen till nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för
en hållbar utveckling av kommunen. Översiktsplanen
behöver grundas på omvärldsanalyser och övergripande
mål om utvecklingen både i ett nationellt och regionalt
perspektiv.
Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg
Tillägg till översiktsplaner har samma status som den
kommuntäckande men behandlar bara en avgränsad yta
eller en specifik frågeställning och är därför vanligen
mer detaljerad.
Områdesbestämmelser
Dessa används för att ge översiktsplanens intentioner
bindande verkan. De ger i sig själva inte någon byggrätt
men talar om hur marken ska användas och eventuellt
vad som inte är tillåtet.
Detaljplan
Detaljplanen är till för den närmare regleringen av
markanvändningen, bebyggelse och anläggningar. Den
ger rätt att bygga enligt planbestämmelserna och är
bindande för enskilda och myndigheter.
Lov
Lov (bygglov, marklov, rivningslov) prövas antingen mot
detaljplan (planenlighetsprövning) eller om sådan inte
finns, mot översiktsplanen och mot bestämmelserna i
PBL och MB (lämplighetsprövning).

Översiktsplanens första och andra
del, Mål och Strategier samt Kusten
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.
År 2006 antogs ”Del 2 Kusten, Ställningstaganden
och konsekvenser” som behandlar kustområdet från
Emåns utlopp i norr till kommungränsen mot Kalmar
i söder. Den huvudsakliga gränsen i väster är E22. De
två första delarna följs nu upp av Del 3 Inlandet, som
upptar Alsteråns och Emåns avrinningsområden.
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.

Planprocessen del 3 Inlandet
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, planoch byggchefen, miljöchefen, utredare/planerare på
tekniska kontoret, samt administrativa handläggaren på
plan- och byggavdelningen.
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Markområden och landskapskaraktärer
Kommunen antog år 2010 en vindbruksplan, som
utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vid
framtagandet av denna gjordes en landskapsanalys.
Med utgångspunkt i kommunens olika särdrag och
strukturer, delades kommunen in i ett antal områden, så
kallade landskapskaraktärer. Dessa landskapskaraktärer
har olika tålighet gentemot olika typer av förändringar.
Avsikten med indelningen är att påvisa nyansskillnader
eller olikheter som finns inom landskapet samt att kunna
ge rekommendationer avseende bevarandevärden
och principer för anpassning som är specifika för
landskapets olika delar.

Landskapskaraktärer.

Mönsterås kommun har en stor spännvidd när det
gäller olika förekommande landskapskaraktärer;
alltifrån kuperad skogsterräng till flack och öppen
jordbruksbygd. Kommunens allra tydligaste särdrag är
det något kuperade skogklädda moränlandskap i väster.
Skogen dominerar, med mer hällmarksskogar i norr och
djupare granskogar i söder. Närmare kusten blir skogen
alltmera uppbrutet av öppna, hävdade områden, spår av
olika svallningsstadier av Östersjön. Slutligen, där det
når havet i öster, bildar det en skogklädd skärgård.
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Berggrunder.

Kommunens berggrund domineras av graniter, men
även andra bergarter förekommer såsom ryolit/porfyr
och sandsten.
Berggrunden har sprickdalar som löper i nordvästligsydostlig riktning. Dessa är dock ej tydligt urskiljbara
i denna trakt eftersom de i huvudsak överlagrats och
utjämnats av morän från inlandsisen.

De största höjdskillnaderna återfinns i kommunens
nordvästra delar, och det är också här det förekommer
sjöar. De moräntäckta områdena är mestadels bevuxna
av granskog med lövinslag, medan tallskog är vanligast
på de uppstickande urbergsområdena som bara har tunt
och/eller fragmentariskt moräntäcke. Andra spår av
inlandsisen är rullstensåsarna, som också dessa löper i
nordvästlig-sydostlig riktning.
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Jordarter.

Kommunens viktigaste vägar och bebyggelseansamlingar är ofta förlagda på och längs dessa åsar. Från
södra delen av Mönsterås sträcker sig Fliserydsåsen ända
upp förbi Norra Skärshult. På denna löper också viktiga
vägar, och en rad byar är förlagda längs sträckningen,
såsom Grimhult och Finsjö.

Åsarna är oftast bevuxna med tallskog och endast svagt
förnimbara i landskapet.

Slutligen återfinner vi Högsbyåsen i söder på vilken
väg 34 sträcker sig och tätorterna Sandbäckshult,
Blomstermåla och Ålem är uppradade innan åsen
sticker ut i Kalmarsund.

Vid åarna är marken bördigare och här finns också de
större sammanhängande åkerarealerna, kopplat till gods
och större gårdar. Landskapskaraktärerna har funnits
med som en viktig del i arbetet med översiktsplanen,
när olika anspråk har vägts mot varandra.

De två åarna, Emån i norr och Alsterån i söder, åtföljs av
ett varierat landskap med inslag av öppna fält, lövskog
och bruksbebyggelse.
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Vattenområden
och vattenförsörjning
En stor del av inlandsområdet omfattas av
avrinningsområden för de två största vattendragen,
Alsterån och Emån, vilkas historia grundligt beskrivs i
inledningen till de geografiska områdena.

Mönsteråsviken och är viktiga för flora, fauna och fisk.
Fiskleken är också av stor vikt i Koverhultsbäcken,
nästa större område som rinner upp längs Högsbyåsen.
I söder ligger sedan slutligen gränsbäcken Nävraån.
Grundvattenförekomster finns framför allt i rullstensåsarna, varav Högsbyåsen är den mäktigaste och i detta
avseende viktigast.
I Högsbyåsen finns vattenuttag för kommunalt
dricksvatten, som är utpekat som skyddsvärt för
regionen.
För Sandbäckshults vattenskyddsområde har en översyn
påbörjats. Detta kommer med stor sannolikhet att
innebära ett större geografiskt skyddsområde än det
gällande.

I åarna, som är störst i Kalmar län, är intressena för
friluftslivet och fisket framträdande men de har även
en viktig betydelse för fauna och flora. Både Alsterån
och Emån har Natura 2000-områden samt hyser
riksintressen av olika slag. Emån, vid Finsjö, utgör också
råvattentäkt för dricksvatten och ur Alsterån tas vatten
för att förstärka grundvattentäkten i Sandbäckshult.
Dessa båda områden som försörjer samhället med
dricksvatten är av stor vikt att skydda.
Norra delen av kommunen är mer kuperad och därmed
sjörikt medan det söder om Emån endast finns några
mindre sjöar. Sjöarna är utsatta för försurning, dels
naturlig, i och med de sura bergarter som dominerar, och
dels på grund av nedfall från utsläpp som härstammar
från industri- och transportsektorn. Kommunen
bedriver en relativt omfattande kalkning för att
säkerställa biologiska värden och möjligheten att bedriva
fiske i bland annat Gräsgölebäcken, Stensjöbäcken och
sjöarna Skiren och Försjön. I söder Tohagsbäcken och
sjöarna Söregöl och Norregöl.
Utdikningsföretagen under förra seklet har bidragit till
bristen på vattenmiljöer i främst kommunens södra
områden. Restaurering av dessa miljöer samt nyanlagda
våtmarker utgör på senare tid alternativa vattenbiotoper
längs bäckar och vattendrag.
Mellan de större åarna mynnar en rad kustbäckar som
har sina avrinningsområden i inlandet. Gemensamt
för dessa vattendrag är att de i sina sträckningar har
många byar och bebyggelseområden med rika historiska
lämningar samt utgör viktiga reproduktionslokaler
för uppvandrande fisk. Norrifrån utgör Lillån
och Habbestorpebäcken ett stort gemensamt
avrinningsområde. Bäckarna har gemensamt utlopp i

I kommunens översiktsplan Del 1 Mål & Strategier
finns tydliga mål och strategier antagna för både
vattenförsörjning och avlopp samt dagvatten. Här
står bland annat …”att den kommunala vattenförsörjningen ska prioriteras före alla andra intressen”.
Vattenförvaltningen, förlängningen av vattendirektivet,
kräver inom 5-10 år god status i alla kommunens
vattenförekomster. Med få undantag är det redan
god status. Med hjälp av regionala inventeringar,
lokalt engagemang och handlingsplaner kopplade till
miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Myllrande
våtmarker” och ”Ingen övergödning” samt ”God
bebyggd miljö” kommer statusen att upprätthållas
och förbättras. I detta arbete ingår även förvaltning
genom vattenråd, där planeringsfrågorna kring
vattenförekomsterna blir ett viktigt instrument.
Inom Emåns och Alsteråns respektive avrinningsområden finns fungerande vattenråd, Emåförbundet
respektive Alsteråns Vattenråd.
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Enligt EU:s ramdirektiv för vatten och Svensk vattenförvaltning ska varje huvudavrinningsområde ha ett
vattenråd. Vattenrådet ska ansvara för ytvatten, grundvatten och kustvatten. Syftet med vattenråd är att ge
allmänheten möjlighet att påverka arbetet. Vattenråden
ska ha en så bred representation som möjligt. En förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram för de områden
som inte uppfyller god status ska finnas. Innehållet i
dessa dokument måste kunna påverkas av olika intressentgrupper. Detta sker genom vattenråden.
Emåförbundet har en bred representation från kommuner, länsstyrelser, näringsliv med flera. Emåförbundet utför recipientkontroll och sköter regleringsrätter i
avrinningsområdet. Emåförbundets intresseområden
omfattar även bland annat fiskevård och biotopåterställningar.
Alsteråns Vattenråd består av kommuner, företag, organisationer, skog- och jordbruksnäringen, fastighetsägare
och allmänhet. Vattenrådet utför recipientkontroll, fiskevård och biotopkarteringar. Målen för verksamheten
omfattar bland annat att vara remissinstans till Vattenmyndigheten i frågor om karakterisering, mål och åtgärder samt att genomföra informationsinsatser och ta
initiativ till möten med lokala grupper.

Sveriges tredje största ek bakom Torserums kvarn vid Alsterån.

Kommunen har under år 2012 antagit en dagvattenpolicy, som syftar till att omhänderta dagvatten på ett ekologiskt och hållbart sätt.

Natur- och kulturvärden
Riksintressen för natur- och kulturvård finns inom
området. Dessutom finns områden som skyddas
genom strandskydd, biotopskydd, naturminnen eller
naturvårdsavtal.

Inlandsområdets södra delar är mycket platta och
sjöfattiga med granskogar i inlandet och ekdungar ut
mot kustområdet. I nordväst är landskapet mer kuperat
och har vildmarkskaraktär. Här är området sjörikt med
stora inslag av hällmark och lavtallskog.

I ”Kulturminnesvårdsprogram för Mönsterås kommun”,
antaget år 2003, beskrivs ett urval av kommunens
värdefulla kulturmiljöer.

Naturtyper

Programmet har varit en viktig informationskälla vid
inventeringen av kulturhistoriskt värdefulla områden
i denna översiktsplan. För den som 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.
I kapitlet Områdesbeskrivningar redovisas i tabellform
hur olika intressen påverkar markanvändningen och
vilka eventuella konsekvenser gjorda ställningstaganden
får.

Nordiska ministerrådet har delat in Norden i olika
naturgeografiska regioner. Mönsterås kommun
ligger till största delen i sydöstra Smålands skog- och
sjörika slättområden som sträcker sig från Blekinge
i söder till Emån i norr. Naturtypen kännetecknas av
barrskogsblandskogar på flack terräng som ibland
genomskärs av moränhöjder och åsar. I kommunens
norra delar ligger berget nära ytan och befolkas av
fattiga lav- och rishedtallskogar och tallmossar.
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Odlingslandskapet
Mönsterås tillhör de agrara kulturlandskapsregionerna
Öland och sydostsmåländska slättbygden och Östra Götalands
mellanbygder. Den kustnära delen är utpräglad
jordbruksbygd, medan den nordvästra delen utgörs
av skogsbruksdominerad mellanbygd. Den mest
intensiva jordbruksbygden ligger i de sydöstra delarna,
men även norr och söder om Mönsterås. Det enda
större odlingsområdet i de västra delarna finns vid
Johansdal – Bankeberg. Odlingslandskapet i kommunen
karaktäriseras av småskalighet i ett mosaikartat
landskap. Där finner man flora och fauna med stor
variation och höga naturvärden. Jordbruket är sedan
en tid inne i en omvandlingsprocess, där tendensen
går mot att jordbruksarealer tas ur drift till förmån för
skogsplantering. För att behålla de stora värden som
finns i de öppna odlingslandskapen finns olika typer av
ersättningsstöd för vård av odlingslandskapet.

Det är viktigt att stenmurar bevaras.

Odlingslandskapet i historien

Ängs- och hagmarker

Under tidigt 1800-tal ökade befolkningen och
matbehovet stegrades. Småland var fattigt och de flesta
jordbrukare var torpare som sysslade med åkerbruk
i mindre skala. Många åkrar och ängar hade utarmats
genom gradvis näringsförlust under åren och för att öka
åkerarealen började man därför dika ur våtmarker.
Utdikningarna gav regionen en rejäl ekonomisk skjuts
under 1800-talets andra hälft, men innebar också
omfattande konsekvenser för odlingslandskapets
naturvärden och ledde till oanade miljöproblem.
Rastplatser för fåglar och växtplatser för våtmarksarter
minskade kraftigt.

Den kulturhistoriska definitionen av äng är en mark
som slåttras utan att gödslas eller vara insådd. Ängen
var förr en vanlig syn i odlingslandskapet och ett viktigt
inslag eftersom den var en förutsättning för mycket
av det övriga jordbruket. Ängen gav vinterfoder till
djuren, som i sin tur gav gödsel till åkrarna och avgjorde
mängden spannmål som kunde odlas.

De vattendrag som sakta slingrade sig över slättlandet
rätades ut för att utöka den sammanhängande
jordbruksmarken. När vattnet slingrar sig långsamt fram
genom landskapet blir uppehållstiden längre, men när
loppen istället rätas ut ökar vattnets hastighet.
I nästa steg innebär det att näringsämnen som annars
skulle ha hunnit sedimentera eller tas upp av växtligheten
förs ut i Östersjön och utgör ett av bidragen till
övergödningen.
Även om stora naturvärden gick förlorade i samband
med utdikningarna, är företeelsen ändå så utmärkande för sin tid att spåren efter den har betydande kulturhistoriska värden. Förr gick staten inmed pengar för
att stärka ekonomin genom utdikning och idag anläggs
många våtmarker för att restaurera den gamla miljön
med hjälp av statligt projektstöd.

Ängens roll som foderkälla har idag försvunnit
och förekomsten har därför minskat drastiskt. I
Mönsterås kommun påträffades inte heller någon
enda äng enligt ovanstående definition vid ängs- och
hagmarksinventeringen 1988 men enligt ängs- och
betesmarksinventeringen från 2002-2004 hittades åtta
slåttermarker på mindre än 30 ha tillsammans.
Betet, som förr skedde på utmarkerna i skogen,
övergick till att bedrivas på inhägnade områden, vilket
också är betydelsen av ordet hage. Djurhållning är en
förutsättning för ett öppet landskap och i många delar
av regionen finns fortfarande ett levande hagmarksbruk
som är mycket omfattande jämfört med landet i övrigt. I
en välhävdad hage är markvegetationen artrik och hyser
en uppsjö av betesgynnade örter, ris och gräs.
Artrikedomen minskar dock i takt med igenväxningen,
särskilt de arter som trivs på magra marker.
Den vanligaste formen av naturlig betesmark i
Mönsterås är havsstrandäng, men även blandlövhagar
och björkhagar är vanligt förekommande.
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Skogsområden
Ända sedan 1800-talets början har skogsbruket varit
en viktig näring i kommunen. När industrialiseringen
började i Europa ökade behovet av byggnadsvirke. De
småländska skogarna var relativt närbelägna och dessutom fanns många hamnar längs hela Kalmarsundskusten
med möjlighet att skeppa iväg virket.
Skogsproduktionen i Mönsterås är mycket gynnsam eftersom klimatet medger en relativt snabb tillväxt. Användningen av skogsprodukter har ökat under 1900-talet och utgör en av landets viktigaste råvaror.
Inom skogsbruket är det viktigt att återföra aska till skogen, för att motverka försurning.
Skogslandskapet har förändrats mycket sedan mitten av
1800-talet. Andelen grova träd och död ved har minskat
markant och stora delar av skogarna är idag planterade, med likåldriga träd. Detta har gjort att många arter
har försvunnit eftersom deras naturliga miljö inte längre
finns kvar. Andra arter har tillkommit.
En nyckelbiotop är ett skogsområde som idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna och där
finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Endast
två naturskogsområden är kända i kommunen, Jättehävet norr om Finsjö och Kungsholmen (i kustområdet).
Kungsholmen är dock på senare år starkt påverkad av
skarv.
Sjöar och vattendrag
Inom inlandsområdet finns ett 40-tal sjöar eller gölar
som är större än en hektar. De förekommer nästan uteslutande i de nordvästra delarna och flesta är små och
grunda.
Flertalet ligger på sur urbergs- eller moränmark och är
därför mycket mottagliga för försurning, eftersom de
inte har något naturligt buffertsystem, och ingår i särskilda kalkningsprogram.
Det finns dock ett par slättsjöar som till exempel
Idehultesjön, Älmten och Bosjön.
De två dominerande vattendragen i kommunen utgörs
av Alsterån och Emån med respektive vattensystem.
De vattendrag som rinner på jordbruksmark har ofta
uträtade lopp eller är grävda och innehar stora mängder
organiskt material i bottnarna samtidigt som växtligheten
är frodig. I de nordvästra skogsmarkerna finner man
svallad morän på bottnarna, loppen är slingrigare med
högre vattenhastighet och vegetationen mer sparsam.

Emån vid Em.

Våtmarker
Våtmarker fyller många viktiga ekologiska och vattenhushållande funktioner i landskapet och står för en ansenlig del av vår biologiska mångfald. De har länge haft
stor betydelse för människors vardag, både ekonomiskt
och socialt men även vid val av bosättning. Våtmarkerna
utgör fortfarande en viktig ekonomisk resurs bland annat ur skoglig synpunkt.
I begreppet våtmarker innefattas en rad biotoper, till
exempel mossar, myrar, kärr, mader, bevuxna sjöar,
sumpskogar och fuktängar. Många djur och växter är
helt beroende av våtmarker för sin överlevnad och här
finns många känsliga ekosystem som inte förekommer
någon annanstans.
Ytterligare nytta finns med våtmarker då även andra
arter, till exempel myggor, grodor och olika fiskarter
använder dem som barnkammare. Dessutom är de betydelsefulla som närsaltsupptag på vattnets väg mot havet.
I Mönsterås kommun finns det relativt sett ganska få
våtmarksområden på tillsammans knappt 2000 ha, vilket
gör de som finns än viktigare. Kommunen har anlagt
och planerar flera våtmarker, främst längs de större
kustbäckarna. En del våtmarker kommer till på privata
initiativ, som till exempel vid Bankeberg.
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Befolkning i inlandsområdet

Miljömålet ”God bebyggd miljö” är ett av de 16
nationella miljömålen, asom även ligger till grund för de
lokala miljömålen.

Invånarantalet i kommunen var 12909 per
2011-01-01. Tre av kommunens tätorter, Blomstermåla,
Ålem och Fliseryd ligger inom området. Blomstermåla
tätort där även Sandbäckshult ingår har 1654 invånare.
Ålem (stationssamhället och kyrkbyn) har 973 invånare.
Fliseryd där även Finsjö ingår har 841 invånare.

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.
Ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service
och kultur bör åstadkommas så att transportbehovet
minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och
resurssnåla transporter förbättras, med bland annat
tillgång till kollektivtrafik och service. Boendemiljön
skall vara hälsosam, hälsobefrämjande, säker och trygg.
Grön- och vattenområden i och nära tätorter skall
utvecklas ur social, kulturell och ekologisk synvinkel.
Energianvändningen skall effektiviseras, där tillgång
till förnyelsebara källor som fjärrvärme, solenergi,
biobränsle och vindkraft skall främjas.

Kommunens ambition är att utveckla de samhällen som i
dag finns efter lokala förutsättningar. I kommande arbete
med så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) är ambitionen att försöka finna nya
attraktiva boplatser med strandnära lägen.
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.
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Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS)
Den nya strandskyddslagstiftningen ger från och med
1 februari 2010 ökade möjligheter för kommunerna
att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så
kallade LIS-områden.
LIS-områden får pekas ut om de bidrar till positiva
sysselsättningseffekter och tillgången till strandområden
tillgodoses långsiktigt.
Kommunen har valt att redovisa LIS-områden som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Ett förslag kommer
att tas fram under år 2013, som blir föremål för samråd
och utställning enligt Plan- och bygglagen.

Näringsliv inom inlandsområdet
Industrin genomgår ständiga förändringar i produktutbud, marknad och ägarskap. Blomstermåla
domineras i dag av sopbilsaggregattillverkning och
avfallshanteringsutrustning med därtill hörande
underleverantörer. Tidigare dominerade en stor aktör
medan det i dag är uppdelat på ett antal företag.
Inom den elektromekaniska branschen har det största
företaget ytterligare vidgat sina affärer geografiskt
och har i dag bland flera ett dotterbolag i Kina. Inom
tätorten finns dessutom företag inom styr- och reglering,
aluminiumgjutning, sågning och orgeltillverkning.

Generellt sett har de tillverkande företagen satsat
kraftfullt på att utveckla miljöriktigt produktionssätt,
miljövänliga produkter men också produkter inom
miljöteknikområdet. I Mönsterås kommun finns ett
stort antal miljöföretag i klustret runt sophantering. Det
finns även ett företag med tillverkning av produkter för
vattenrening som exporteras över hela världen. Företaget
nyttjar även närliggande leverantörer av komponenter.
Några företag deltar i framtagandet av energieffektiva
totallösningar.
Ett flertal företag som tillverkar lastbilspåbyggnader
eftersträvar hela tiden maximering av lastmöjligheten för
att skona miljön. Ett av dem har även ett eget varumärke
i Green Box.
Vattenkraften har en given roll längs Emån och Alsterån
där det finns en rad kraftverk i drift. I dessa kraftverk har
genomförts investeringar för att ytterligare producera
miljövänlig el.
Aktivt jord- och skogsbruk finns i 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. Investeringar sker kontinuerligt för att
öka och effektivisera produktionen av mjölk, ägg,
slaktkyckling samt nöt och svin. Vissa arealer används
även för ekologisk produktion.

I Ålems stationssamhälle produceras det liksom tidigare
fjädrar och plåtdetaljer. Industrin i kyrkbyn har gått
från antenntillverkning till dagens produktion av
vattenreningsutrustning för i huvudsak export.
Fliseryd har ett större företag, som tillverkar
limmade sandwichkonstruktioner för transport- och
telekombranschen.

Uppfödning av slaktkyckling i Bankeberg.rg

Jord- och skogsbruksföretagen har en god tillväxtpotential i kommunen och det är av stor vikt att regelverk
och fysiska förutsättningar skapas för att underlätta
denna utveckling.
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Service
Offentlig service finns i samtliga tätorter. I Blomstermåla finns skola, hälsocentral och servicehus, i Ålem
och Fliseryd finns skola och äldreboende. Bibliotek
finns i Blomstermåla, Fliseryd och Ålem. Barnomsorg
finns i samtliga tätorter och hemtjänst finns tillgänglig
inom hela området. Kommunalt vatten finns, förutom i tätorterna, även i en del byar. Dagligvaruhandel
finns i Blomstermåla, Ålem och Fliseryd. Bensinstationer finns i Ålem och Fliseryd. Kommersiell service
finns även utanför tätorterna men i begränsad omfattning. Hushållsavfall tas omhand av kommunen, medan
några industrier hanterar sitt eget avfall. Ålem Energi
och E.ON står för elnätet inom området.

Kulturliv
Kulturen ger redskap för var och en att själv forma den
egna identiteten, att uttrycka tankar och känslor och att
påverka och förändra. Kulturen bidrar till att skapa livskvalité och gemenskap, den bidrar till människors förståelse för varandra och kan fungera som en sammanhållande länk mellan generationerna.
Individer och företag söker sig till platser som kan erbjuda en god livsmiljö, sådana platser kännetecknas ofta
av kulturella kvalitéer.
Grunden för kulturen är enskilda människors intresse
av att få utöva, delta och uppleva olika former av kultur.
Det är väsentligt att Mönsterås kommuns kulturverksamhet fortsatt uppmuntrar och stimulerar ideella krafter, stöder utvecklingen av mötesplatser för kultur och
ger möjligheter till möten med utifrån kommande impulser samt möjligheten att ta del av den professionella
kulturen.
Bibliotek, församlingar, studieförbund och föreningar
är viktiga kulturaktörer som bedriver ett aktivt kulturarbete med arrangemang och kulturaktiviteter på de olika
orterna. I Blomstermåla finns ett sopbils- och industrimuseum som bl.a. skildrar industrihistoria längs Alsterån från Sandbäckshult nedströms. Vid Jungnerholmarna i Fliseryd finns ett fiskemuseum. I Blomstermåla
fungerar Blomstermåla Folkets hus med kommunens
första digitala biograf, som ett centrum för många olika
aktörer och med olika sorters arrangemang, teater, film,
musik med mera.
Digitalisering erbjuder nya möjligheter att ta del av
professionell kultur, då nationella och internationella
arrangemang kan erbjudas lokalt.

Sommartid finns fler platser för kulturaktiviteter, bland
annat Fliseryds hembygdspark. I området finns ett antal
aktiva konstnärer och konsthantverkare, mer eller mindre etablerade.
Mönsterås kommun har ett aktivt musikliv med band,
körer och föreningar inom en bred variation av genrer.
I kommunen arrangeras en väl etablerad bluesfestival.
Gymnasiet har ett elevaktivt arbetssätt och ett nära samarbete med bygdens näringsliv. Musik- och kulturskolan
är mycket aktiv.
Det är väsentligt att fortsatt arbeta för att utveckla formerna för arrangörskap och stöd till unga kulturutövare.
I kommunen finns ett starkt intresse för den lokala historien, kulturarvet, med aktiva hembygdsföreningar,
stort ideellt engagemang och kommunala satsningar.
Fortsatt utveckling av det lokala kulturarvet i samarbete med regional nivå, länsstyrelsen, högskola och Kalmar Läns Museum, kan erbjuda ökade möjligheter till
utveckling av attraktiva kulturmiljöer för boende och
besökare.
Biblioteken har en viktig roll som mötesplats och resurs i det livslånga lärandet och i den lokala samhällsutvecklingen. Vi lever i ett informationssamhälle. Det nya
samhället blir i hög grad ett lärande samhälle. Att tolka,
värdera och prioritera blir väsentliga delar av vardagen.
Här kan biblioteken spela en väsentlig roll.
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Föreningsliv
Föreningslivet är rikt och kommunen erbjuder ett brett
utbud av fritidsaktiviteter för alla åldrar i de olika orterna. Fritidsaktiviteter är viktiga för invånarna och främjar god hälsa samtidigt som de är viktiga komplement
i vardagen till arbete och skola. Den vackra naturen i
inlandet, framförallt längs Alsterån och Emån, skapar
unika möjligheter till friluftsliv i form av bland annat
fiske och kanotpaddling. I området finns också gott om
motionsspår, cykelleder och vandringsleder.
Långehälls rekreationsområde vid Blomstermåla erbjuder rika möjligheter till motion både vinter och sommar och har potential att utvecklas för andra sporter.
Sporthallar finns i Blomstermåla och Fliseryd.

Motiven till att vara ute i naturen har förändrats. Tidigare var upplevelsen av naturen det viktigaste. Idag är
det ofta aktiviteterna som är det centrala för många, och
naturen fungerar allt mer som en arena, där aktiviteter
som terrängcykling, forspaddling och klättring blir allt
mer populära.
Dagens turism och friluftsliv ställer andra krav på allemansrätten, som har sin grund i en mer traditionell
användning av naturen.
Med huvudregeln ”inte störa – inte förstöra” som ledord, kan turismen och det rörliga friluftslivet utvecklas
i nära samarbete med markägare, så att konflikter kan
undvikas och olika intressen förenas.
Inlandet erbjuder stora möjligheter till turism- och rekreationsaktiviteter t.ex. vandring på Mönsteråsleden,
bär- och svampplockning, cykelturer fiske, kanoting,
ridning på ridleder, längdåkning i spår samt körning
med skoter och fyrhjuling på särskilt anvisade platser.
Därutöver kan varje enskild verksamhet vidareutvecklas, exempelvis kurser i ridning eller flugfiske, naturfoto
och andra utbildningar/kurser där naturen kan nyttjas
som bas.
Självfallet skapar en ökande turism också behov av
bland annat mat, logi, kommunikationer och övrig service.

Turism och rörligt friluftsliv
Naturen inom översiktsplanen för inlandet erbjuder
stora möjligheter när det gäller utveckling av turism och
då främst kopplad till natur och friluftsliv med inriktning mot upplevelser och äventyr.
När vi vistas i naturen använder vi allemansrätten oavsett om vi går på en promenad, paddlar kajak, eller klättrar i berg. Allemansrätten är en unik möjlighet att vara
på annans mark utan lov och är en förutsättning för att
vi med stor frihet kan få vara ute i naturen, men som
också kräver respekt och hänsyn gentemot de värden
som finns.

Rent generellt kan konstateras att turismen är den
bransch som för närvarande växer snabbast i landet och
självfallet kan kommunerna tjäna på turismnäringen eftersom den skapar jobb.
För att lyckas utveckla turismen i det nu aktuella områdena krävs ett långvarigt samarbete mellan kommunen
och näringslivet.
Det gäller att föra fram vikten av att turismen blir en
angelägenhet för hela kommunen och att då lyssna till
de lokala företagarnas idéer, kunskaper och ambitioner.
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I de nu aktuella områdena måste infrastruktur också
beaktas utifrån ett turistiskt synsätt. Allt för att ge möjligheter till en utveckling av naturturismen på landsbygden. Riksväg 34, som förbinder Smålands och Östergötlands inland med smålandskusten, är ett mycket viktigt
stråk för turismen.
Samarbetet mellan aktörerna i kombination med kvalité
och marknadsföring är andra nyckelord när det gäller att
utveckla turismen.
Mycket talar för att allt fler människor söka sig ut i naturen under sin fritid. Trenden inom turismen är att kultur- och naturupplevelser blir allt viktigare, både för den
inhemska och den utländska turismen och allemansrätten är grunden för naturturismen. Vattenområdena utmed Emån och Alsterån ger mycket goda möjligheter
till att ytterligare utveckla både sportfiske- och kanotturism. Genom att skapa någon form av vandrings- och
cykelleder utmed dessa åar torde möjligheterna för naturturism öka betydligt.
Ett ökat turistiskt nyttjande av naturområden innebär
att stor vikt måste läggas på planering, för att skapa bra
förutsättningar så att olika intressen ska kunna förenas.
Det gäller bland annat att skapa bra leder, angöringsoch lägerplatser.
Information är ett annat nyckelord och primärt handlar det om att öka förståelsen bland markägare och
sekundärt att turisterna/allmänheten ska upplysas om
hur man beter sig i naturen med tanke på miljö-, kulturmiljö- och naturvård. En annan viktig del är att försöka
utveckla turismen utifrån en lokal anknytning med lokala entreprenörer, lokala livsmedel, lokala guider och
så vidare.
Ökad naturturism innebär att fler besökare åberopar
naturen på allemansrättslig grund utan att alltid veta
vad det innebär beträffande hänsyn till naturen, till markägaren och till andra friluftsutövare. Naturturism ska
ske inom allemansrättens gränser. För verksamheter där
riskerna för exempelvis markskador och nedskräpning
är påtagliga är allemansrätten till viss del begränsad,
framförallt när det sker i organiserade former. För att
öka förståelsen för allemansrätten och områdets unika
egenskaper kan ett så kallat ”naturrum” byggas upp på
Jungnerholmarna.

Sammantaget gäller det också att tänka på att tillgängligheten är tillgodosedd, att vattenkvaliteten inte försämras
samt att det finns toaletter och avfallshantering – allt
för att möjliggöra en utveckling av turismen i samklang
med naturen och de boende i 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 Trafikverkets indelning av viktiga allmänna vägar. Länsvägarna 628 och
641 har stor betydelse för transporter ut till kusten och
Mönsterås. Mellan Fliseryd och E22 går väg 646, som är
viktig för arbetspendling till Oskarshamn.
Söderut från Ålem sträcker sig väg 603 som är en viktig
led mot södra inlandet och Nybrotrakten.
Godstransporter på järnväg till den tunga industrin går
från Stångådalsbanan (mellan Kalmar och Linköping),
via planområdet till Bruksområdet.
Rekommenderade vägar för transporter med farligt
gods är E22 och rv34.
Uppställningsplats för fordon med farligt gods finns utmed E22, norr om Ålem.
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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 2012-2020.
Kommunens arbetar integrerat med trafikfrågorna i
samhällsplaneringen. En bred förankrad trafikstrategi
håller på att tas fram som fokuserar på att fånga upp
viktiga huvudstråk och utforma matning och blandade
trafikslag enligt riktlinjer för trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och framkomlighet. Centrala inslag är att
öka cykeltrafiken och kollektivtrafiken.
Fortsatt separering av körbanor med vajerräcken på väg
E22 planeras av Trafikverket. 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.
Resecentret 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. Med buss från bland annat Resecentrum
i Mönsterås kan persontrafiken nå Blomstermåla
för vidare resande på järnvägen mellan Kalmar och
Linköping.
För regional och lokal utveckling är det väsentligt att
Stångådalsbanans persontåg kan trafikeras med högre
hastigheter, så att restiderna minskar, framför allt mot
Linköping. Samtidigt borde tåget kunna gå hela vägen,
utan byten, från Kalmar till Stockholm.

höjda hastigheter och flera hållplatser (t.ex. i Ålem)
kan göra spåret till ett viktigt utvecklingsstråk i
regionen, i samband med arbetet kring förstoring av
arbetsmarknaden.
Tillgång till linjelagd kollektivtrafik och närheten till
service (cykelavståndet 4 kilometer) spelar en stor roll i
planeringen av utvecklingsmöjligheter.

Järnvägar
Genom området passerar järnvägen med godstrafik
från bruksområdet till Sandbäckshult. Den är viktig för
in- och utförsel av olika produkter från/till Södra Cells
anläggning. Farligt gods transporteras utmed sträckan.
I Sandbäckshult ansluter den till Stångådalsbanan
Kalmar-Linköping. Ett triangelspår behövs här, så
att godstrafiken norrut kan nå bruket utan byte av
färdriktning.
Regionförbundet
publicerade
en
stråkstudie
angående Stångådalsbanan i samband med arbetsmarknadsförstoring år 2006: ”Region-förstoring med
kollektivtrafik i Kalmar län.” En utökning av kapaciteten
och en minskning av restider kräver mötesstationer och
kurvrätningar. För planområdet innebär det främst och
först markreservering från Blomstermåla norrut och
Ålem söderut.
Järnväg för persontrafik från Kalmar mot Linköping
passerar genom delar av Inlandet. I samband
med Regionförbundets stråkstudier 2002 av
Östersjöbanesystemet (järnvägstransporter i sydöstra
Sverige) utpekades en ny järnvägssträckning utmed
kusten, mellan Västervik och Mönsterås. Detta
utarbetades i Regionförbundets stråkstudie ”Idéstudie
för kustjärnväg Kalmar–Mönsterås–Oskarshamn” år
2010.

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. KLT:s planering för
kortare restider på de mest trafikerade stråken är mycket
bra, samtidigt som matartrafiken till dessa stråk från
övriga delar av kommunen också måste få tätare turer,
så att även inlandets invånare kan åka kollektivt.
En annan möjlig utveckling är pendeltåg mellan
Blomstermåla och Kalmar. Tätare och flera avgångar,

Blomstermåla station.
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För denna kustjärnväg har mark reserverats väster om
väg E22 i den nu omarbetade översiktsplanen, del 3
Inlandet.
Ur näringslivets synvinkel är tillgången till tidssäkrade
transporter
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.

Vägnätet
Inom och i direkt anslutning till inlandsområdet
går vägarna E22 och Rv34, som är av riksintresse
ur kommunikationssynpunkt. Vägarna 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 och Rv 34 utgör en
del i det nationella vägnätet. E22 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.
Rv 34 är en viktig transportsträcka för både personoch godstrafik, och den är en starkt trafikerad väg
med stor andel tung trafik. Det är bland annat mycket
timmertransporter, och kommunen gör bedömningen,
att väg E22 inte kan avlasta denna trafik från Rv 34.
Kommunen arbetar, tillsammans med infrastrukturkansliet, för att höja vägens standard och trafiksäkerhet
utmed hela sträckan, från Ålem till Linköping. Det
långsiktiga målet är att Rv 34 ska bli en modern och
säker 2+1-väg.
Länsvägarna har generellt bedömts sakna förutsättningar
för högre hastigheter än 80 km/h. Det finns en del
eftersatta underhåll, främst att trafiksäkra sidoområden
och få önskad bredd på vägarna.
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 Trafikverket. Det krävs ett
bra samarbete mellan kommunen och Trafikverket för
att se till att kraven på trafiksäkerhet, boendemiljö och
restider kan samordnas.
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
Kommunen verkar aktivt för en utbyggnad av gångoch cykelvägnätet mellan tätorterna, där målsättningen
är att förbinda samtliga tätorter med gång- och
cykelvägar. Ett utvecklat gång- och cykelnät har stor
betydelse för arbetspendling och rekreation såväl i
tätorterna som mellan dessa. En ökad cykeltrafik ger
positiva effekter ur såväl miljö- som hälsosynpunkt,
samt ökar attraktiviteten för Mönsterås kommun
som turistkommun. Gång- och cykelväg finns idag på
sträckan Mönsterås – Blomstermåla (lv628), mellan
Blomstermåla och Ålem stationssamhälle (rv34), mellan
Ålem stationssamhälle och kyrkbyn (rv34, lv627) och
mellan Mönsterås och Habbestorp (lv641).
Cykelvägar inom planområdet är sträckorna Mönsterås
tätort - Timmernabben - Ålems kyrkby (lv 627). Utöver
dessa finns planer på flera kompletterande gång- och
cykelvägssträckor inom tätorterna. Även ombyggnaden
av väg E22 kommer att innebära att åtgärder för gångoch cykeltrafik som kommer att förbättra möjligheten
att ta sig över vägen. Från Kalmar, genom Mönsterås,
till Oskarshamn finns en skyltad cykelled, som går på
mindre vägar och cykelvägar.
Planering och utbyggnad av cykelvägar för
arbetspendling och tillgänglighet till service pågår i
hela kommunen. Dessutom finns ambitionen att som
ett mellankommunalt samarbete skapa en sammanhängande kustcykelled över kommungränserna på
sträckan Kalmar-Mönsterås-Oskarshamn.
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Elektronisk kommunikation
Kommunens mål är att en väl fungerande elektronisk
kommunikation, till en rimlig kostnad för brukaren, ska
finnas tillgänglig i hela kommunen. Kommunikationen
ska ha en tillräcklig bandbredd för brukarnas behov och
ha en god driftssäkerhet.
Målet är att 75 % av kommunens företag och hushåll
ska ha tillgång till 100 Mbit år 2015 och 95 % år 2020.
En väl fungerande elektronisk kommunikation kommer
att vara en viktig förutsättning, som stimulerar till tillväxt
för såväl hushåll som näringsliv i hela kommunen och
för god service från såväl tjänsteföretag, handel som
offentliga organ.

Inom planområdet finns ett väl utbyggt kraftnät.
Nätägare i norr är Eon medan det i södra delarna finns
en lokal kommunal nätägare, Ålems Energi. (se figur 1)
Bensin och diesel dominerar transportsektorn. Även
om ersättning med förnybara bränslen har påbörjats
(etanol, inblandning av etanol och biobränslen i bensin
och diesel) krävs det en minskning av transportbehovet,
energibesparing och andra färdsätt för att nå målet för
en fossilbränslefri region.

Kommunen har en hög täckningsgrad beträffande
mobiltelefoni. Det finns dock områden som har låg
täckningsgrad eller ingen täckningsgrad alls. Det
finns även ett väl utbyggt nät med både optisk fiber,
koppartråd och radiolänk, för övrig datakommunikation.
Bredbandsutbyggnaden i kommunen har kommit
långt, men denna kan också utvecklas genom en
sammanbyggnad med främst Oskarshamn och Kalmar.
Kommunen arbetar för att åtgärder vidtas för att så
långt som möjligt, genom samordning mellan olika
mobiltelefonoperatörer, minska antalet master.

Energiförsörjning
Kommunen har antagit en ny Energi- och klimatstrategi
(2011). I denna listas åtgärder för att nå en hållbar
framtida energilösning. Mönsterås kommun deltar
även i ett regionalt samarbete kallat ”Kalmar län
– en fossilbränslefri region”. Kommunen ska vara
växthusgasneutral i ett europeiskt perspektiv år 2030.
Ur energibalansen (april 2011) kan konstateras att
mängden tillförd energi är stor i förhållande till
kommunens storlek. Nära 90% av energitillförseln är
från förnyelsebara källor, varav fjärrvärme stod för 58
GWh/år. 10 gånger mer elkraft producerades, där den
överlägset största delen är mottryckskraft. Vattenkraften
är liten men betydelsefull och vindkraften har ökat
markant de senaste åren och under planperioden
kommer dess andel vara betydande.
Mönsterås kommuns energibalans domineras annars av
den energiintensiva industrin, Södra Cell. Överskottet
i form av el och värme säljs ut på elnät respektive
fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet försörjer Blomstermåla
och det finns närfjärrvärmeanläggningar i Fliseryd och
Ålem.

Fig 1. Större kraftledningar i Mönsterås kommun.
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Vindkraft

Beredskap och krishantering

Kommunen har år 2010 antagit en vindbruksplan för
hela kommunen. Syftet med planen är att undersöka
vilket utrymme som finns för utbyggnad av vindkraft, att
utpeka områden med goda förutsättningar för vindkraft
samt ge riktlinjer för hur kommande etableringar kan
utformas. Vindbruksplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning utgör ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (2006:544) styr Mönsterås kommuns arbete
när det gäller att minska sårbarheten och ha en god
förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Stor vikt
läggs vid att analysera vilka extraordinära händelser som
kan inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka
viktiga samhällsfunktioner. Kommunen är inom sitt
geografiska område ansvarig för samordning vad gäller
planerings- och förberedelsearbete. Dessutom finns
en krisledningsnämnd i kommunen som kan ta över
ledningen i samband med extra ordinär händelse. I övrigt
tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.

I planen har principer för områdesindelning i
olika lämplighetsklasser tagits fram, som resulterat
i att kommunen delats in i fyra olika klasser för
vindkraftsetablering. För storskalig vindkraft finns fyra
områden, som har bedömts som lämpliga för etablering
av grupper om minst 7 verk. Tre av dessa ligger i denna
del av översiktsplanen, inlandet, med den övervägande
delen av kommunens totala potential på 300 MW.

Miljö- och riskfaktorer
Detta avsnitt behandlas även utförligt i del 1 Mål och
strategier, sidorna 23-24.
Klimatförändringarna är en verklighet som vi lever med
redan idag, som kommer att påverka kommunen på
många olika sätt och inom många olika sektorsområden.
Konsekvenserna av förväntade klimatförändringar
bedöms till övervägande del vara negativa och
kostnadskrävande för samhället. Klimatförändringarna
kan även leda till positiva effekter, exempelvis för jordoch skogsbruket, turism med mera. Det framtida klimatet
som successivt blir allt varmare och där vattentillgången
beräknas öka i stort sett i hela Sverige med undantag
för de sydöstra delarna av landet ställer krav på en
omställning kring hur vi ska planera vårt samhälle och
anpassa oss till de nya klimatförutsättningarna Den
kommunala fysiska planeringen är i denna process ett
av de viktigaste verktygen.
Kommunernas fysiska planering spelar en viktig roll
i klimatarbetet, bland annat genom möjligheten att
ställa krav på klimatanpassning. Klimatanpassning i
den fysiska planeringen handlar bland annat om att i
nya planer hantera lokalisering av verksamheter och
bebyggelse, utformning och skyddsavstånd utifrån
nya klimatförutsättningar, men också att i befintlig
bebyggelse hantera bland annat teknisk infrastruktur
och grönstruktur på ett strategiskt vis för att ställa om
den befintliga miljön till ett blötare klimat, fler häftiga
regn, hårda vindar, översvämningar, erosion, och andra
naturolyckor, men också periodvis risk för torka och
värmeböljor vid ett varmare klimat.

Vindkraftverk Idhult, Mönsterås kommun.
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Samhällsviktiga funktioner som kan komma att påverkas
av klimatförändringar
• Avfallshantering
• Avloppssystem
• Dagvattensystem
• Elproduktion och elförsörjning
• Infrastruktur
• Livsmedelsförsörjning
• Reningsverk
• Sjukvård och omsorg
• Tele- och IT-kommunikation
• Vattenförsörjning
• Värmeförsörjning

Skredrisker.

Klimatanpassning i byggande och planering måste ses
i ett helhetsperspektiv. Ett sätt att arbeta strategiskt
med klimatanpassningsfrågor är att se processen som
en flerstegsraket, där en förvaltningsövergripande
klimatanpassningsplan blir det första steget för att
klarlägga förutsättningarna i kommunen. Denna kan
sedan tillsammans med risk- och sårbarhetsanalysen
fungera som ett underlag till planeringsverktygen.
Mönsterås kommun har en kontinuerlig process
avseende risk- och sårbarhetsanalyser, men inte en plan
för klimatanpassning.
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Översiktsplanen tar därför i respektive områdes
konsekvensbeskrivning hänsyn till aktuell kunskap
avseende geologi, skyddade områden, detaljplaner,
infrastruktur, identifierade riskområden samt de
slutsatser om risker och åtgärdsförslag som konstateras
i risk- och sårbarhetsanalysen.
Det är viktigt att den information om risker med
klimatförändringar som tas fram i arbetet med en
översiktsplan följer med till detaljplanen, överförs
till byggherren vid byggsamrådet och slutligen till
fastighetsförvaltaren när byggnaden är klar.

Regionala och mellankommunala
frågor
Kommunen är det primära geografiska området
för översiktsplaneringen. Samtidigt blir vi alltmer
beroende av kontakter och samarbete inom olika
områden. Inom näringslivet ökar också samarbetet
inom olika nätverk och branscher. Dagligen pendlar
cirka 2000 kommuninvånare till olika orter i
regionen samtidigt som cirka 1000 arbetspendlar hit.
Pendlingen och rörligheten på arbetsmarknaden ökar.
Kommuninvånarna får även i övrigt allt större behov
av kontakter nationellt och internationellt. Därför blir
tillgången till kommunikationer för bil, buss, tåg, flyg
och IT allt viktigare för både företag, organisationer
och enskilda människor.
Kommunikationsfrågorna kräver ett ökat samarbete
med fler aktörer och inom olika geografiska områden.
Vattenfrågorna kräver samarbete utmed hela vattendrag
och kustområden.
Utmed Emån och Alsterån finns också många
mellankommunala intressen så som vattentäkter med
skyddsområden, recipienter, rekreationsområden, fiskvandring, vattenkraft med mera. Samtidigt skall dessa
åar uppnå god vattenstatus 2015.
Även utvecklingen inom Östersjöregionen kan leda
till att sydöstra Sverige och Mönsterås strategiska läge
kommer att förbättras.

Utvecklingen av turismen i regionen kräver också
ett samarbete med kommunerna runt Kalmarsund.
Infrastrukturen i länet är av mycket stor betydelse för
länets framtida utveckling. För Mönsterås del är det
främst väg E22 mellan Trelleborg och Norrköping
och riksväg 34 mellan Ålem och Linköping samt
Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping, som är
av stor betydelse för näringslivet, arbetspendlingen och
framtida regionförstoring. I översiktsplanen kommer
även mark att reserveras för en framtida kustjärnväg
mellan Kalmar och Västervik.
Satsningar på kollektivtrafikstråken utmed väg E22,
skapar hållbara lösningar för en utökad arbetspendling
och en konvertering av bilpendlare.
Bredbandsutbyggnaden i kommunen har kommit
långt, men denna kan också utvecklas genom att nätet
sammanbinds med angränsande kommuner.
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Riksintressen, förordnanden
och planläggning

Riksintressen och förordnanden
Inom inlandsområdet finns riksintressen för naturvård,
kulturmiljövård, rörligt friluftsliv och vägar enligt
Miljöbalkens (MB) 3 kapitel. Dessutom gäller för den
norra delen av området riksintresse enligt Miljöbalkens 4
kapitel. Inom området finns även Natura 2000-områden.
För vissa områden gäller även MB 7 kap. (naturreservat,
strandskydd, biotopskydd med mera). Generellt
gäller även 3 kap. ”Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark och vattenområden”. Föreskrifter
om kvalitetskrav finns för ett antal vattenförekomster
inom området, enligt förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön. Övriga förordnanden som
gäller är byggnadsförbud intill större allmänna vägar
enligt Väglagen 46 och47 § och förordnande enligt
Kulturminneslagen.

intressena gör anspråk på mark och respektavstånd
varför överlappningar av intressen kan uppstå.
I områdesbeskrivningarna kapitel 4 redogörs i
tabellform, område för område, för de anspråk och
möjligheter som finns.

Översiktsplan 1991
Under arbetet med denna version av översiktsplanen
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.

Riksintressen för totalförsvarets
militära del

Fördjupning och tematiskt tillägg
till översiktsplanen

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§
andra stycket Miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden
i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte
kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling
till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika
omfattning berörda av riksintresset.

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

I de fall Försvarsmaktens intressen berörs i plan- eller
lovärenden eller i 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
Inlandet genomsyras av de stora vattendragen Alsterån
och Emån och de olika intressen som utvecklats kring
dessa och som är välkända varumärken inte bara i vår
kommun utan även utanför våra gränser. De olika

År 2010 antog kommunfullmäktige Vindbruksplan
för Mönsterås kommun, som ett tematiskt tillägg till
kommunens översiktsplan. Vindbruksplanen med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska bland
annat ge riktlinjer för hur kommande etableringar kan
utformas. Den är också ett viktigt planinstrument för
kommande prövning enligt PBL och MB.
Under år 2012 har arbetet med att ta fram ett förslag till
tematiskt tillägg av översiktsplanen för LIS-områden
påbörjats.
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Kartor över riksintressen

Riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken.

36

Riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap Miljöbalken.

37

Riksintresse Naturvård enligt 3 kap Miljöbalken.

38

Riksintresse Trafikverket enligt 3 kap Miljöbalken.

39

Riksintresse rörliga friluftslivet enligt 3 kap Miljöbalken.

40

Riksintresse Natura 2000.

41

Riksintresse vindkraft enligt 3 kap Miljöbalken.

42

3

Intresseområden

Riktlinjer för mark- och
vattenanvändningen samt
utvecklingen av den bebyggda
miljön
Avsnitttet redovisar kommunens ställningstagande/
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 fritidshusbebyggelse
prioriteras

E

Mark- och vattenområden där energiförsörjning
prioriteras

Ff

Mark- och vattenområden där fiskreproduktion
prioriteras

I

Markområden där industriändamål prioriteras

JS

Markområden där jord- och skogsbruk
prioriteras

K

Mark- och vattenområden där kulturvärden
prioriteras

N

Mark- och vattenområden där naturvärden
prioriteras

R

Mark- och vattenområden där rekreation och
rörligt friluftsliv prioriteras

T

Mark- och vattenområden där trafik- och
kommunikationsändamål prioriteras

U

Tätortsnära markområden där samhällenas
utveckling prioriteras

Vg

Områden som reserverats för grundvattenuttag
och dricksvattenförsörjning

Vy

Områden som reserverats för ytvattenuttag och
dricksvattenförsörjning

B

Befintliga bebyggda områden

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

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, natur och
kulturmiljö. Samarbete med hembygdsföreningarna,
samhällsföreningar och byalag är en lämplig väg för
dialog samt att föra ut information, till exempel om
bevarandevärda miljöer. Strandskydd 100 - 200 meter
från vattendrag och sjöar finns och träder in vid ny
planläggning.

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 i möjligaste mån anpassas till
befintlig bebyggelse. De flesta områdena ingår i de
kommunala verksamhetsområdena för vatten och
avlopp.
• Krav kan i detaljplaner ställas på anpassning till den
befintliga miljön. Inom riksintresseområden ställs
stora krav på hänsyn och anpassning till miljön
och byggnadstraditionen, såväl vid ny-, till- och
ombyggnad som vid underhåll.
• 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.
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Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av
ovanstående:
• Nybyggnads- och större ombyggnadsföretag
ska prövas i detaljplan. Behovsbedömningen
i planerna prövar om det finns en
miljöpåverkan.
• Utveckling och förtätning av tätorternas
bebyggelse ska prioriteras.
• Enstaka nybyggnaders lämplighet och
utformning avgörs enligt PBL 3 kap utifrån
lokala förhållanden i varje särskilt fall i
samband med 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
kulturmiljöintressena, om sådana inte redan
finns upprättade.
• att anordna informations/diskussions.
Digitalisering erbjuder nya möjligheter att ta
del av professionell kultur, då nationella och
internationella arrangemang kan erbjudas
lokalt. träffar och utarbeta informationsblad
med praktiska råd och anvisningar hur
man ska göra för att skydda och bevara
kulturmiljöintressena.

Konsekvenser
•
•
•
•
•

Utvecklingen av tätorterna kan innebära:
Begränsningar vad avser större
exploateringar utan föregående
detaljplanläggning
Vissa byggnadstekniska begränsningar i
utformning av byggnader.
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. Inom så
kallade LIS-områden skall det vara enkelt
att upphäva strandskydd där så behövs för
ny bebyggelse. Förslag till LIS-områden
kommer att redovisas som ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen.
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Bby

Markområden där byarnas
utveckling prioriteras

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av
ovanstående.

Bby-områdena innehåller redan etablerade byar.
Flera ligger inom områden som är av riksintresse
för naturvården. 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.

• För eventuella större husgrupper och
exploateringar kan detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning 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.
• 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 konsekvens kan öka
trafiken på de mindre vägarna.
• Utvecklingen kan även komma att påverka
områden med strandskydd. Där så behövs
skapas LIS områden.

Mark- och vattenanvändning
Byarnas möjlighet till utveckling prioriteras. All
exploatering kräver stor hänsyn till befintlig byns
karaktär. Samarbete med hembygdsföreningar, samhällsföreningar, byalag är en lämplig väg för dialog samt att
föra ut information till exempel om bevarandevärda
miljöer. Strandskydd 100 - 200 meter från vattendrag
och sjöar finns.

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 i ÖP del 2 Kusten)
• Krav ska ställas på anpassning till den befintliga
miljön. Inom riksintresseområdena ställer byarnas höga
kultur och naturvärden mycket höga krav på hänsyn och
anpassning till miljön och byggnadstraditionen, såväl
vid ny-, till- och ombyggnad som vid underhåll.
• Jordbrukets ekonomibyggnader bör kunna
moderniseras. Om möjligt bör de anpassas till
byggnadstraditionen.
• Ett samspel mellan intresset att utveckla byarna och
bevarande av strandskydd och allmänhetens tillträde till
stränderna är viktigt att uppmärksamma.

För de byar som är av riksintresse för natur- och
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/
diskussionsträffar 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
natur- och kulturvärden kan innebära:

•

begränsningar vad avser större exploateringar
och utformning av byggnader. Sådana
begränsningar måste accepteras vid
utveckling av attraktiva kulturmiljöer.

Bfr

Markområden där
fritidshusbebyggelse prioriteras

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

Mark- och vattenanvändning
Inom Bfr-områden prioriteras fritidshusbebyggelse.
Kommunens avsikt är att behålla och utveckla
områdena i första hand för fritidsboende. Förutsättning
för detta är att vatten- och avloppsfrågan kan lösas på
ett tillfredsställande sätt, antingen genom för respektive
område gemensamma anläggningar eller genom
anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät.

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.

Konsekvenser
•
•

•

Fritidshusbebyggelse är en av
baskomponenterna i turistnäringen.
Bebyggelsen tar i anspråk en del mark
vilket kan överlappa prioriterade intressen
för bland annat jord- och skogsbruk, naturoch kulturintressen samt områden med
strandskydd.
Vid omvandling till mer permanent
boende ökar kraven på kommunala
insatser som skolskjutsar, hemtjänst med
mera. Samtidigt som skatteintäkterna och
befolkningsantalet ökar om fritidshusägare
bosätter sig permanent i kommunen.

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

Skiren.
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E

Mark- och vattenområden där
energiförsörjning prioriteras

Inom E-områden ska framdragande och underhåll 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.

Ställningstagande
•
•

•

Mark- och vattenanvändning
Inom E-områden prioriteras utbyggnad och underhåll
av kraft- och fjärrvärmeledningar. Nuvarande markrespektive 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 kraftoch 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
elledningar.

Prövning av ärenden görs mot bakgrund
av ovanstående.
För mer omfattande exploateringar i
anslutning till kraft- och fjärrvärmeledningar
eller för nyanläggning av sådana ledningar
krävs normalt kompletterande planläggning
i form av fördjupad översiktsplan,
områdesbestämmelser och/eller detaljplan
samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
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 elektromagnetiska strålningen
från högspänningsledningar är hälsovådlig
eller inte, är inte utrett.
Transformatorstationer kan erfordras i
anslutning till ledningarna. Ytbehovet för
själva ledningarna är relativt begränsat.
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Ff

Mark- och vattenområden där
fiskreproduktion prioriteras

Inom Ff-områdena finns vattenområden värdefulla för
reproduktion och uppväxt av olika fiskarter. Vidare
detaljer om dessa områden som ansluter till 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.)

Mark- och vattenanvändning
Mark- och vattentillgången i Ff-områden prioriteras för
fiskeintressen, yngel- och reproduktionsområden för
fisk.

Utveckling och bevarande av den
byggda miljön
•

Bebyggelse eller annan anläggning eller verksamhet
som hotar 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 bryggor och andra
anläggningar som betjänar fisket är angeläget. Lägen
där energisnåla transporter och effektiv logistik är
möjlig prioriteras.

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

Konsekvenser
Fiskeintressena kan innebära vissa begränsningar
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.
• Fria vandringsvägar kan innebära att kulvertar
och anläggningar som hindrar fiskens
utbredning behöver tas bort.
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I

Markområden 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.

Ställningstagande
•
•
•

•
•

Områdets lämplighet för industri kan prövas
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 överskottsvärme är viktig
och ska underlättas.

Mark- och vattenanvändning
Det är angeläget att gällande planer följs eller att
dessa ändras om de anses föråldrade. Där sådana inte
finns bör det utredas om detaljplan ska upprättas 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.

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.

Konsekvenser
• Industriverksamhet är en viktig basnäring i

•

•

kommunen men kan ge störningar genom
markanspråk, buller, trafik, markslitage,
utsläpp till vatten och luft med mera. Aktuellt
område 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.

JS

Markområden där jordoch skogsbruk prioriteras

JS-områdena består huvudsakligen av jordbruks- mark
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.
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.
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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.

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.

Higland Cattle vid Kumlemar.
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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
miljökonsekvensbeskrivning krävas. Här bör
utformningsbestämmelser vad gäller de nya
byggnadernas anpassning till omkringliggande
natur- och kulturlandskap införas i
planbestämmelserna.
• Eftersom jordbruks- och skogsbruksverksamhet 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.

•
•

Om betning upphör bör andra åtgärder
utredas 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.

•

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

De areella näringarna är viktiga för kommunen
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 jordoch skogsbrukets intressen. Risken för att
prioriterade intressen ska påverkas negativt
bedöms därför som begränsad.
För den enskilde byggherren kan
ovanstående ställningstagande innebära
något förändrade förutsättningar för att få
bygglov. Samtidigt som det innebär att naturoch 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 att
mark som har prioriterats för jordbrukets
och naturvårdens intressen påverkas,
vilket ska beaktas.
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K

Mark- och vattenområden där
kulturvärden prioriteras

K-områdena har höga kulturvärden och sammanfaller
i stort med kommunens kulturminnesvårdsprogram.
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 kan
tillvarata landskapets karaktär och identitet. På grund av
detta kan en hållbar utveckling inte vara enbart avhållsam
och respektfull till natur- och kulturmiljövärden.

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 bevattningsmagasin, 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.
• 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.

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. Här bör vägas in att moderna
anläggningar, produktionsmetoder, miljökrav med
mera kan ställa krav på byggnadernas utformning.

Ålems kyrkby.

• 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. Jordoch 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.
• Det är av stor vikt att jordbruksföretagen kan
utvecklas även inom K-områden, då dessa har skapat
och kommer att skapa förutsättningar för en levande
och lönsam landsbygd.
• Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer
inom tätorterna säkerställs med detaljplaner med
bevarandebestämmelser.

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
prövning av bygglov.
• Om betning upphör bör andra åtgärder utredas
för att hålla landskapet öppet.
• Beaktas bör att eventuella bevattningsmagasin
kan gynna den biologiska mångfalden.

Konsekvenser
•

•

Prioriteringen av kulturvärdena kan innebära
begränsningar för exploateringsföretag
och annan verksamhetsutövning.
Överlappande intressen kan gälla bland annat
ny eller förändrad bebyggelse, ny vägdragning,
vindkraftsetablering, ny täktverksamhet,
ändrad jordbruksdrift med mera.
Ersättningsanspråk kan ställas vid införandet
av bevarandebestämmelser.
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N

Mark- och vattenområden där
naturvärden prioriteras

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 påverkar naturvärdena, jordoch skogsbruk, landskapsbild, grundvattentillgång
eller områdets vetenskapliga/geologiska värden.
• Möjlighet till jordbruksbevattning är viktigt och kan
tillgodoses såväl från grund- som ytvatten samt från
anlagda bevattningsmagasin, om det kan ske utan
negativ påverkan på naturvärdena.
• 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.

Områden med höga naturvärden.

Utveckling och bevarande av den
byggda miljön
Inom N-områden får bebyggelseutvecklingen inte störa
de höga naturvärdena.
• Enstaka nya hus kan byggas som komplettering
till befintlig bebyggelse om detta går att samordna
med andra allmänna intressen som till exempel
kommunal ekonomi och service, naturstörningar
med mera. Jord- och skogs-bruket 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.
• Tillbyggnader anpassas till helhetsmiljön och
byggnadstraditionen. Speciellt angeläget är detta i
öppna landskap samt intill bybebyggelse och vägar.
• Det är av stor vikt att jordbruksföretagen kan
utvecklas även inom N-områden, då dessa har
skapat och kommer att skapa förutsättningar för
en levande och lönsam landsbygd.
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Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av
ovanstående.
• För eventuella större husgrupper
eller anläggningar kan detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning krävas. Detaljer i
det enskilda fallet måste avgöras utifrån lokala
förhållanden.
• Betning bör uppmuntras. Om betning upphör
bör andra åtgärder utredas för att hålla
landskapet öppet.

Konsekvenser
Prioriteringen av naturvärdena kan innebära
begränsningar för exploateringsföretag och annan
verksamhetsutövning. Överlappande intressen kan
gälla bland annat ny bebyggelse, ny vägdragning,
vindkraftsetablering, ny täktverksamhet,
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 vindkraftsanläggningar 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.
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R

Mark- och vattenområden där
rekreation och rörligt friluftsliv
prioriteras

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

Paddling i Alsterån.

•
•

•

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,
jordoch
skogsbruket,
landskapsbilden,
grundvattentillgången eller områdets vetenskapliga/
geologiska värden.
• Areella näringar kan bedrivas inom R-områden.
Möjlighet till jordbruksbevattning 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.

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av
ovanstående.
• För eventuella större husgrupper eller
anläggningar krävs detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning. Detaljer i det
enskilda fallet måste avgöras utifrån lokala
förhållanden.
• Utveckling av småvägar och stigar för
cykling, vandring och ridning till, inom och
mellan R-områdena bör uppmuntras.
• Skapa förutsättningar så att naturturism,
med inriktning mot vildmarksaktiviteter,
kan utvecklas. Detta kan kräva anläggningar
i olika former.
• Naturturism utvecklas i nära samarbete
med markägare så att konflikter kan
undvikas och olika intressen kan förenas.

•

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, vandring
och ridning inom och mellan R-områdena.
Arbeta för att hårdgjorda ytor anläggs för att skapa
ökad tillgänglighet för alla i samhället.

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.
• Ny- och tillbyggnader anpassas till helhetsmiljön och
byggnadstraditionen. Speciellt angeläget är detta i
öppna landskap samt intill bybebyggelse och vägar.

Konsekvenser
Prioriteringen för rekreation och rörligt
friluftsliv kan innebära begränsningar
för exploaterings-företag och annan
verksamhetsutövning. Överlappande
intressen 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.
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T

Mark- och vattenområden där
trafik- och kommunikationsändamål prioriteras

T-områdena består av mark- eller vattenområde med
strategisk betydelse för trafiksektorn (i första hand vägar
och järnvägar). Områdena är antingen redan ianspråktagna för trafikändamål eller ligger som planerade framtida trafikkorridorer. Ett markområde har reserverats
i denna plan för eventuell framtida kustjärnväg mellan
Västervik och Kalmar. 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 kommunikationsändamål. Åtgärder som kan försvåra områdenas
utveckling för detta är olämpliga.

Utveckling och bevarande av den
byggda miljön
Ny bebyggelse eller andra exploateringar, som förhindrar
eller försvårar kommunikationsnyttjandet är olämpliga.
• Det är angeläget att ny- och tillbyggnader anpassas
till helhetsmiljön och byggnadstraditionen. 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.

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 överlappning 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.

Konsekvenser
Trafikanläggningar och trafiknyttjande samt andra
kommunikationsanläggningar kan innebära en
överlappning med många andra intressen såsom
naturvården, kulturmiljövården, god boendemiljö,
vattenintressen med mera genom bland annat
buller, föroreningsrisker, markanspråk och
barriäreffekter.
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U

Tätortsnära markområden
där samhällenas utveckling
prioriteras

Ställningstagande
Prövning av ärenden görs mot bakgrund av
ovanstående.
•

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 bebyggelseutvecklingen 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.

•

•

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

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.

U-område vid Skällerydsvägen – Lillegårdsvägen i Blomstermåla.
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Vg

Områden som reserverats
för grundvattenuttag och
dricksvattenförsörjning

Vattenanvändning
Inom området prioriteras uttag av grundvatten till
kommunal dricksvattenförsörjning. Även reservvattentäkter och presumtiva framtida större vattenuttag
finns inom området Vg. Områdena karaktäriseras ofta
av vattenförande rullstensåsar. Konstgjord infiltration av
grundvatten förekommer. Där fastställt skyddsområde
för vattentäkt finns följer områdesgränsen skyddsområdets gräns.

Ställningstagande
Områdena har mycket hög prioritet då området
försörjer en samhällsviktig funktion. Prövning
av etableringar och ärenden görs med hänsyn
till ovanstående. Inga verksamheter får bedrivas
som äventyrar vattenförsörjningen.

Konsekvenser
Vissa verksamheter kan
försörjningen, exempelvis:

äventyra

vatten-

•

anordnande av berg- och jordvärmepump

•

användning av bekämpningsmedel

•

vägar och järnvägar

•

upplag

•

nyetablering av bostäder

•

avloppsanläggningar, kommunala och
enskilda

•

nyttjande av jord- och skogsbruksmark

Vattentornet i Blomstermåla.
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Vy

Områden som reserverats
för ytvattenuttag och dricksvattenförsörjning

Vattenanvändning
Inom området prioriteras uttag av ytvatten som
råvatten till kommunal dricksvattenförsörjning.
Områdena omfattar också råvattenbehov till industrin.
Där fastställt skyddsområde för vattentäkt finns följer
områdesgränsen skyddsområdets gräns.

Ställningstagande
Områdena har mycket hög prioritet då området
försörjer en samhällsviktig funktion. Prövning
av etableringar och ärenden görs med hänsyn till
ovanstående. Inga verksamheter får bedrivas som
äventyrar vattenförsörjningen.

Finsjö vattenverk.

Konsekvenser
Vissa verksamheter kan äventyra vattenförsörjningen, exempelvis:
• anordnande av värmepump med ytvatten
• användning av bekämpningsmedel
• vägar
• upplag
• nyetablering av bostäder
• avloppsanläggningar, kommunala och enskilda
• nyttjande av jord- och skogsbruksmark
• kraftverk
Kommunen förutsätter att uppströms belägna
kommuner och verksamheter i sin prioritering
beaktar intresseområdet.
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Områdesbeskrivningar

Under denna rubrik beskrivs ställningstaganden och
konsekvenser för de olika geografiska områdena, som är
indelade efter avrinningsområden och landskapskaraktär.
Beskrivningen görs från norr till söder.

Områdena beskrivs med en kartbild, där den geografiska
områdesgränsen är markerad med en svart linje. De
olika anspråken/intressena inom respektive område har
markerats med olika färger enligt förklaring nedan.
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Inlandet förr och nu
De båda vattendragen Emån och Alsterån med
avrinningsområden utgör betydelsefulla zoner för
näringslivets utveckling i kommunen på ett tidigt
stadium. Längs dessa vattendrag bosatte sig människor
i kommunens inland redan under stenåldern. De äldsta
lösa fornfynden inom dessa trakter är 5 – 6000 år gamla.
Alsterån var segelbar med den tidens båtar inom större
delen av kommunen och var under flera århundraden
en viktig fraktled för inlandets produkter. Dagens
vägsystem med de nordväst-sydost gående länsvägarna,
som i stort löper parallellt med de båda åarna är viktiga
förbindelseleder mellan inlandet och kustbygden.

Emåns avrinningsområde
Emån har sina källor på det Småländska höglandet
och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i
Östersjön vid Em i Mönsterås kommun. Det är sydöstra
Sveriges största vattendrag, med ett avrinningsområde
på 4500 km², som berör åtta kommuner.
Trakterna omkring Emån anses höra till Sveriges tidigast
befolkade områden. Ån har betydligt stridare lopp
samt fler och högre fallhöjder än Alsterån. Dessutom
finns dess forsar utspridda över så gott som hela åns
sträckning ända ner till korsningen med E22. Därtill har
ån vid Fliseryd på en sträcka av cirka 6 km dubbla fåror,
huvudfåran och Kvillen, vilka båda bjuder tätt med
användbara fallhöjder.
Emåns avrinningsområdes största sammanhängande
jordbruksbygder finns i dess övre lopp, omkring
Bankeberg och Ekhult, delvis inom det område som för
endast drygt etthundra år sedan var en sjö.
Etableringen av industrier vid åns fallhöjder är av
mycket gammalt datum – någon ända sedan 1600-talet
och flera från mitten av 1700-talet.
Traktens äldsta bebyggelse av bykaraktär, Kyrkeby,
fanns vid dåvarande sjön invid Fliseryds gård, där
även sockenkyrkan låg. Efter det att den brunnit ner
1811 uppfördes några år senare en ny sockenkyrka vid
samhället Fliseryd.

Fliseryd hade vuxit upp i närheten av alla industrierna
vid Kvillen och Emåns huvudfåra och vid landsvägsbron
över denna.
Inom Emåns avrinningsområde finns ett antal
större och mindre ”herrgårdar”, varav de flesta en
gång varit boställen för höga militärer vid Calmare
regemente. Nära ån, i dess nedre lopp, ligger den stora
egendomen Grönskogs gård med intressant historia.
Flera kända stormän och släkter har varit ägare till
gården, bland annat Heliga Birgittas föräldrar, en
broder till henne, samt senare Stureätten och Gustav
Vasa. Avrinningsområdet innefattar även ÖrnebäckenLillån och Habbestorpebäcken-Ramsebäcken med
dess tillflöden. Kulturlandskapet från Gränebo upp till
Grimhult är en, under de senaste etthundrafemtio åren,
i stort sett intakt jordbruksbygd.
Inom Emåns närmaste omgivningar löper, relativt
sammanhängande, banvallen efter den på 1960-talet
nedlagda järnvägen Ruda-Oskarshamn. Utmed
sträckningen finns också några stationsbyggnader och
en hållplats/banvaktarstuga kvar, om än med starkt
förändrade exteriörer. Emån är känt för sin storvuxna
och snabbväxande havsöring. Det nu gällande
fångstrekordet är på 15,3 kg från år 1993. Även den
mystiska malen har här sin viktigaste lokal i norra
Europa. Emån har mer än 30 olika fiskarter och bortsett
från stör hyser Emån samtliga de fiskarter som finns
upptagna på EU:s artdirektiv.
Emåns huvudfåra och flera biflöden är av riksintresse
för naturvården och delar av avrinningsområdet
också av riksintresse för kulturmiljövården och det
rörliga friluftslivet. Dessa värden, bland annat den
mångfacetterade och rika förekomsten av mer eller
mindre välbevarade industrilämningar av tidigt datum
i kombination med redovisade riksintressen för
naturvården har beaktats i denna del av översiktsplanen.
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Bohult
Området är beläget i den nordvästligaste delen av
Mönsterås kommun. Här finns bland annat byarna
Norra Skärshult och Idhult samt sjöarna Skiren, Älmten,
Idhultesjön och Försjön.
Nyttjandet av Skiren är mångsidigt med anspråk för
bad, naturvård, fritidsfiske med mera. Fliserydsåsen
vid Skiren är av högsta klass enligt Länsstyrelsens
grusinventering. Strax norr om badplatsen övergår åsen
till en svallningsplatå, vars högsta del är en krönvall, som
når upp till 87 m över havet.
Älmten och Idhultesjön är två ornitologiskt intressanta
sjöar omgivna av värdefulla våtmarker. Idhultesjön är
en värdefull rast- och reproduktionslokal med en stor
individ- och artrikedom. Här finns trana, storspov,
vattenrall, rödbena, grågås samt många rovfågelsarter.

Vy från Bohult med ridstall i bakgrunden.

I augusti 1983 utbröt en omfattande skogsbrand mellan
Möckhult och Bohult. Branden förorsakades av gnistor
från ett godståg och fick på grund av torka och stark
vind snabbt fäste på flera platser längs järnvägslinjen.
Totalt brändes ca 6 km² av längs en 10 km lång sträcka.
Hällmarkstallskog var den dominerande skogstypen i
området och det var också den som skadades kraftigast
av elden. Under de första åren efter branden förekom
olika typer av nävor rikligt i området, såsom svedjenäva
och brandnäva. Större delen av det brunna området
skogsplanterades sedan alla kvarvarande träd avlägsnats.
Källa: Biologiska museet i Oskarshamn,
www.bimon.se

Bohult –Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Vg-område i Bohult. Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap

Nej.

Miljöbalken 4 kap

Riksintresse outbyggda vattendrag enligt MB 4:6 för Emåns vattenområde
med käll- och biflöden.

Natura 2000

Nej.

Förordnanden
Väglagen

Byggnadsförbud 12 m från länsväg 649. Strandskydd.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd 200 m vid Skiren. Skyddsområde grundvatten Idhult.

Kulturminneslagen

Nej.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE634353-152835, Videbäck; Kyrkekvillen-källan.
Måttlig ekologisk status som ej får försämras till 2015, risk föreligger
på grund av försurning. Ej god kemisk status, bör förbättras till 2015
med undantag för kadmium- och kadmiumföreningar, där tidsfristen
istället är 2021.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostadsbebyggelse i befintliga byar. Jord- och skogsbruk. Bad. Fritidsfiske.
Vandringsled, Mönsteråsleden, passerar genom området.

Kommunikationer

Länsväg 649. Järnväg passerar genom norra delen av området.

Bevarande

Del av Fliserydsåsen vid Skiren, av högsta klass enligt länsstyrelsens
grusinventering.

Generella ställningstaganden för Bby-, Bfr-, E-, JS-, N-, T- och Vg-områden.
Nytt Bby-område vid Norra Skärshult.
Konsekvenser

Generella konsekvenser för Bby-, Bfr-, E-, JS-, N-, T- och Vgområden

Mark och vatten

Årlig kalkning vid Skiren, Älmten, Försjön samt vid några mindre sjöar/
gölar.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre
vattendrag.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse. Där grundvattenintressen och övriga intressen
överlappar varandra ska grundvattenintressen prioriteras.

Natur, kultur, rekreation

Där intressen för kultur/natur och övriga intressen överlappar varandra
ska kultur- och naturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Ökad permanentbebyggelse kan medföra ökade krav på offentlig service,
men kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla offentlig
service.
VA-frågan bör lösas genom exploateringsavtal.
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Möckhult
I området finns byarna Möckhult, Gräsgöl, Gökhult,
Norra och Södra Fagerhult samt sjöarna Gökhultesjön,
Stensjön och Vrånga göl.
Ortnamnet Möckhult är en sammansättning av det
fornsvenska ordet ”mykil”, ett ord besläktat med vårt
moderna ord ”mycket”, och ”hult” som kan översättas
med skog eller skogsdunge.
Byn Möckhult expanderade när järnvägslinjen mellan
Nässjö och Oskarshamn invigdes på 1870-talet. Nya
verksamheter tillkom såsom lanthandel, slaktare, postkontor och telefonstation. I slutet av 1960-talet slutade
tågen att stanna i Möckhult och på 90-talet avslutades
även lanthandelsepoken.
Området ger möjlighet till naturupplevelser.
En vandringsled passerar bland annat förbi
Gökklintsområdet, som är en framträdande bergformation med det rikaste urvalet av hällmarker,
småmyrar och skogstyper i kommunen.

Vackert landskap i Möckhult.

Från toppen av Gökklint kan man se långt ut över
Kalmarsund.
Gökhultesjön är en sänkt, igenvuxen sjö med ett
rikt fågelliv. Sjön kalkas sedan lång tid och är fiskrik.
Många fågelarter häckar här. Även Stensjön har god
fiskförekomst.
En viss inflyttning, av främst barnfamiljer har skett
under senare år och idag finns ca 40 permanentboende
i Möckhult. Ett byalag har bildats för Stora och Lilla
Möckhult samt Gräsgöl.
Mönsterås kommun har ett avtal med Oskarshamns
kommun avseende förskola och skola i Oskarshamn.
Närmaste service finns i Fliseryd och Oskarshamn.
Området har goda möjligheter att utvecklas ytterligare
avseende lantligt boende, främst på båda sidor om väg
169 genom Möckhult. Vid fortsatt utbyggnad är det
viktigt hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp.

Möckhult - Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Nej.
Riksintresse outbyggda vattendrag enligt MB 4:6 för Emåns vattenområde
med käll- och biflöden.
Nej.

Förordnanden
Miljöbalken
Vattendirektivet

Strandskydd.
Vattenförekomst SE634353-152835, Videbäck: Kyrkekvillen.
Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. God
ekologisk status ska uppnås 2015, risk för försurning. God kemisk
ytvattenstatus ska uppnås 2015, undantag för kadmium och
kadmiumföreningar där tidsfristen är 2021.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Jord- och skogsbruk. Bostadsbebyggelse i befintliga byar.

Bevarande

Höga naturvärden vid Göklint och naturskogen ”Jättehävet”.
Odlingslandskapet.

Generella ställningstaganden för Bby-, E-, JS- och N-områden.
Bby-område i Möckhult - Gräsgöl.

Konsekvenser

Generella konsekvenser för Bby-, E-, JS- och N-områden.

Mark och vatten

Årlig kalkning vid Stensjön och Gökhultesjön.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre
vattendrag.

Hälsa och säkerhet
Socio-ekonomiska

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.
Ökat permanentboende kan medföra ökade krav på offentlig service,
men kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig
service. Avtal med Oskarshamns kommun avseende barnomsorg och
skola bör ses över i samband med ökad inflyttning till Möckhult.
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Hökhult
I området finns byarna Hökhult och Boda, två mycket
gamla byar med ett bevarat kulturlandskap. Hökhults by
är en medeltida by med 8 gårdar, som har ungefär samma
utseende som på 1800-talet. Storskifte genomfördes
1804 och laga skifte 1865. Ägorna är desamma som
efter laga skiftet.
Sjöarna Bosjön, Ljusgöl och Stenbäckesjön finns i
området. Stenbäckesjön är en grund sänkt fågelsjö med
en mindre del öppet vatten. Den sydvästra delen är en
stor dikad lövsumpskog som kallas Skettjan.

Hökhult på hösten.

En mängd fåglar häckar i Stenbäckesjön, bland annat
sångsvan, trana, och mindre hackspett. Ljusgöl är en
liten djup sjö, en källsjö, och unik med god ekologisk
och kemisk vattenstatus. Sjön har högt bevarande-värde.
Till skillnad från andra sjöar i trakten är den inte är
påverkad av sänkning.
I Hökhult finns bland annat Hildegården, en bakstuga
som även tar emot turister.

Hökhult - Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Nej.
Riksintresse outbyggda vattendrag enligt MB 4:6 för Emåns vattenområde
med käll- och biflöden.
Nej.

Förordnanden
Miljöbalken
Vattendirektivet

Strandskydd.
Vattenförekomst SE634353-152835, Videbäck: Kyrkekvillen.
Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. God
ekologisk status ska uppnås 2015, risk för försurning. God kemisk
ytvattenstatus ska uppnås 2015, undantag för kadmium och
kadmiumföreningar där tidsfristen är 2021.
Vattenförekomst SE634220-153277, Tjuståsasjön. God ekologisk och
kemisk status.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostadsbebyggelse, jord- och skogsbruk, turism, rekreation.

Bevarande

Skettjan (N) är sjö- och lövdominerad sumpskog med många häckande
fågelarter. Ängs- och hagmarker klass III enligt länsstyrelsens inventering.
Kulturlandskapet har en god överensstämmelse med det tidiga 1800-talets
odlingslandskap. Fortsatt hävd av det öppna landskapet och betesdrift i
hagarna norr om Hökhult.

Generella ställningstaganden för E-, JS-, K- och N-områden.
Eventuell tillkommande bebyggelse anpassas och lokaliseras med hänsyn till den gamla bebyggelsen.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att naturoch kulturvärdena ska bestå, och skapar bättre förutsättningar för befintliga och tillkommande
verksamheter att utvecklas.

Konsekvenser

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

Mark och vatten

Fortsatt kalkningsverksamhet i avrinningsområdet.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre
vattendrag.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och mark för tillkommande bebyggelse
överlappar varandra ska kultur- och naturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Ökad permanentbefolkning kan medföra ökade krav på offentlig service,
men kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig
service.
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Emån-Finsjö
Emån är sydöstra Sveriges största vattendrag.
Längs Emåns sträckning finns bland annat ett
variationsrikt odlingslandskap och värdefulla kärroch madmarksområden. Ån hyser ett 25-tal fiskarter
bland annat öring och lax, vilka gör den attraktiv för
fritidsfiske. I området finns bland annat Kvillen, samt
den tvära flodkröken vid Ryssäng. Kvillsystemet gör
Emån till ett vatten som inbjuder till kanotpaddling.
Söder om Försjön löper Fliserydsåsen intill Emån.
Ryggen är smal och fogas samman av två kullar, som
når åtta meter över ån. På andra sidan ån fortsätter åsen
med en sex meter hög och 100 meter bred kulle.
Finsjö samhälle ligger i området. Här fanns i slutet av
1800-talet endast några bondgårdar, mjölkvarn och
såg samt ytterligare några bostadshus. Vattenkraften i
Emån skapade förutsättningar för industrietableringar
och Finsjö kom att bli traktens första industrisamhälle.

Under 1900-talets första år byggdes Emåns första
kraftstation, Finsjö nedre kraftverk, som kom att
svara för elektrifieringen av norra delen av Kalmar
län. Av industrierna utgör Finsjö nedre kraftverk
den industrihistoriskt mest intressanta miljön, och
det intar en framskjuten plats i historien om länets
industrialisering. Kraftverket är ännu i drift. År 1994
uppfördes Finsjö vattenverk, som förser Fliseryds och
Mönsterås tätorter med dricksvatten.
Den kommunala vattenförsörjningen har högsta
prioritet. Andra verksamheter i området får inte äventyra
verksamheten vid Finsjö vattenverk.
Inom B-området finns goda utvecklingsmöjligheter för
att etablera nya bostäder.
Vid Högsrum och Pilö (f d prästgård) finns byggnader
med gamla anor.

Här fanns redan tidigt pappersbruk, snickerifabrik,
träsliperi, tegelbruk, såg med mera. Järnvägen Ruda –
Oskarshamn, med station i Finsjö, stod färdig 1907 och
bidrog påtagligt till industriernas förutsättningar och
utvecklingsmöjligheter.

Finsjö samhälle.

Emån-Finsjö - Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Vy-område i Finsjö. Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Naturvård för Emåns vattensystem, länsstyrelsens områdesnr NR008017.
Rörligt friluftsliv för Emåns vattensystem.
Riksintresse outbyggda vattendrag enligt MB 4:6 för Emåns vattenområde
med käll- och biflöden.
SE0330160, Emåns huvudfåra utgörs av naturtypen naturliga större vattendrag
och omfattas av habitatdirektivet.
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Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 641, 646, 649.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd. Skyddsområde ytvatten Finsjö.

Kulturminneslagen

Nej.

Plan- och bygglagen

Detaljplan för del av Finsjö samhälle. Sammanhållen bebyggelse.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE633431-152267 Emån: Videbäck-Nötån. Måttlig
ekologisk status och god kemisk status. God ekologisk status ska
uppnås till 2021, brister i vandringsvägar för fisk bör åtgärdas.
Kemisk status får ej försämras till 2015.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Detaljplanlagt område i Finsjö. Sammanhållen bebyggelse. Kommunalt
vattenverk. Jord- och skogsbruk. Kanotpaddling. Fritidsfiske. Rekreation.
Vandringsled, Mönsteråsleden, passerar genom området.

Kommunikationer

Länsvägar 641, 646, 649.
Industriminnen längs Kvillen bör skyddas och hållas tillgängliga.
Särskilda kulturhistoriska hänsynstaganden bör iakttas vid ev. förändringar
av miljön vid Finsjö nedre kraftverk.
Emåns huvudfåra är klassad som riksintressant för såväl fritidsfisket som
för bevarandet av skyddsvärda fiskebestånd.

Bevarande

Hälsa och säkerhet

Område av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen med kommunalt
vattenverk.

Generella ställningstaganden för B-, JS-, K-, N-, R- och Vy-områden.
Dessutom:
Uppmärksamma områdets kvaliteter ur naturturistisk synvinkel; kanotpaddling, sportfiske samt
vandringar i skog och kulturbygd.
Verksamheter i området får inte äventyra den kommunala vattenförsörjningen. Arbeta för att
vattenkvaliteten i Emån förbättras.
Konsekvenser

Generella konsekvenser för B-, JS-, K-, N-, R- och Vy-områden.

Mark och vatten

Krav på uppströms belägna kommuner när det gäller Emåns
vattenkvalitet. Funktionen i fiskvägarna vid Jungnerholmarna och Finsjö
måste upprätthållas.

Översvämningsrisker

Översvämningsområde längs Emån. Särskild hänsynstagande vid
nyexploatering och infrastruktursatsningar. Våtmarker och anpassningar
i jordbruket.

Hälsa och säkerhet

Där kommunala vattenförsörjningsintressen och övriga intressen
överlappar varandra ska den kommunala vattenförsörjningen prioriteras.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och intressen för det rörliga friluftslivet
överlappar varandra ska kultur- och naturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Vid fortsatt utbyggnad kan ställas krav på kollektivtrafik, gång- och
cykelväg med mera.
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Emån-Grönskog
I området finns förutom Grönskog byarna Skrika,
Karlshammar och Målen, Kumlemar samt mindre
gårdar som Kärrhult och Fågelsjö. Längs den gamla
järnvägsbanken utmärker sig stationsbebyggelsen vid
Kopparhäll.
LV646 (Påskallavik – Fliseryd) går rakt genom området.
Vägen utgör inte bara en länk mellan rv34 och E22,
utan skapar även bra pendlingsmöjligheter. Det gäller
framför allt Skrika, Grönskog och Kumlemar.
Emån flyter genom området och efter de stora
våtmarksområdena vid Gåsgöl grenar ån ut sig i sjöarna
Grönskogssjön och Kärrhultesjön med Allsedasjön.
På denna sträcka delar ån även upp sig i ett flertal
delflöden, så kallade kvillar. Kvillsystemet gör området
till ett tilltalande kanotvatten. Emån från Fliseryd
till utloppet har annars en annan karaktär än de delar
som ligger uppströms. Vattnet rinner på sina ställen
snabbt, ofta i strida strömmar. T.ex. finns ett vattenfall
vid Boholmekvillen. Kvillsystemet har krävt en rad
intressanta brokonstruktioner för vägen söderut. Skogen
längs Emån är särpräglad och värdefull. Fågellivet är rikt
med en mängd häckande arter, t. ex. enkelbeckasin.

Grönskog är en av kommunens, ur kulturhistorisk
synpunkt, mest intressanta egendomar. Under
medeltiden spelade Grönskog en betydelsefull roll i
traktens näringsliv. Bland annat fanns det inte mindre än
45 gårdar i Döderhults, Fliseryds och Mönsterås socknar
som lydde under Grönskog. På 1500-talet var Grönskog
en av Gustav Vasas huvudgårdar. Den nuvarande
herrgårdsbyggnaden får anses vara en återuppbyggnad
av den 1700-talsbyggnad, som brann ner till grunden
i början av 1990-talet. Framför huvudbyggnaden finns
två flygelbyggnader som har karaktären av den tidens
tullhus vid stads- och köpingsinfarter. Till miljön i
gårdens omgivningar hör också en utspridd lantarbetarbebyggelse och ett skolhus från 1860-talet.
Kombinationen av pendlingsmöjligheter, fiskevatten
och rörligt friluftsliv gör området lämpligt som lantlig
boendemiljö, samtidigt att det finns goda förutsättningar
för mindre turistverksamheter.

Kulturhistorisk miljö vid Grönskogs gård.

Emån-Grönskog - Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap

Naturvård för Emåns vattensystem, länsstyrelsens områdesnr NR008017.

Miljöbalken 4 kap

Rörligt friluftsliv för delar av Emåns vattensystem.
Riksintresse outbyggda vattendrag enligt MB 4:6 för Emåns vattenområde
med käll- och biflöden.

Natura 2000

SE0330160, Emåns huvudfåra utgörs av naturtypen naturliga större vattendrag
och omfattas av habitatdirektivet. Kärrhultesjön är att betrakta som en
naturligt eutrof (näringsrik) sjö med nate- eller dybladsvegetation.
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Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 12 m från länsväg 646.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd.

Kulturminneslagen

Nej.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE633431-152267 Emån: Videbäck-Nötån, samt
SE633443-13993: Emån: Mynningen. Måttlig ekologisk status ovan
Karlshammar i övrigt god ekologisk och kemisk status. God ekologisk
status ska uppnås till 2021, kemisk status får ej försämras till 2015.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostadsbebyggelse. Jord- och skogsbruk. Fritidsfiske. Kanotpaddling.
Område för storskalig vindkraft i södra delen av området.

Kommunikationer

Länsväg 646.

Bevarande

Kulturhistorisk miljö vid Grönskogs gård. Björkhagar vid Kumlemar.
Odlingslandskap med rösen, stenmurar och enstaka trägärdesgårdar.
Emåns huvudfåra är klassad som riksintressant för såväl fritidsfisket som
för bevarandet av skyddsvärda fiskebestånd.

Förorenade områden

Sedimentområden i nedre delarna av Emån har bedömts ha förhöjda halter
av tungmetaller.

Generella ställningstaganden för Bby-, E-, JS-, K-, N- och R-områden.
Nytt Bby-område i Skrika.
Eventuell tillkommande bebyggelse vid Grönskogs gård anpassas till den gamla bebyggelsen.
Den sydöstra delen är område som är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens
vindbruksplan.
Genom förbättringar och nyanläggningar skapa förutsättningar för ökat nyttjande av Emån som
rekreationsområde. Sträckorna längs Grönskogsområdet är speciellt lämpliga för naturturism och det
rörliga friluftslivet.
Konsekvenser

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

Mark och vatten

Arbetet med vandringsvägar och biotopvårdande åtgärder för fisk ska
fortgå. Efterbehandlingsåtgärder kan bli aktuella i Grönskogssjön och
Kärrhultesjön.

Översvämningsrisker

Översvämningsområde längs Emån. Särskild hänsynstagande vid
nyexploatering och infrastruktursatsningar. Våtmarker och anpassningar i
jordbruket.

Luft och buller

Buller från trafik vid eventuell ny bebyggelse längs länsväg 646.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse. Vid all framtida bebyggelseplanering ska
Trafikverkets rekommendationer om transporter av farligt gods beaktas.
Skyddsområde ytvatten Emån från Karlshammar nedströms.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och intressen för det rörliga friluftslivet
överlappar varandra ska kultur- och naturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Ökad permanentbefolkning kan medföra ökade krav på offentlig service,
men kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig
service. Turistsatsningar kan ställa krav på ökad skötsel och renhållning.
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Emån-Bankeberg
Området ligger i sydöstra kanten av det relativt
vidsträckta slättland som utbreder sig på båda sidor om
Emån mot nordväst förbi Ekhults gård.
Traktens äldsta bebyggelse av bykaraktär, Kyrkeby,
fanns vid dåvarande sjön invid Fliseryds gård, där även
sockenkyrkan från 1200-talet och kyrkogården låg.
Fliseryds gamla kyrkogård togs ur bruk, när ny kyrkogård
anlagts vid den nya kyrkan i Fliseryds samhälle. Idag är
gamla kyrkogården registrerad som fornlämning. Kvar
finns bara en minnessten som restes 1919. År 1952
invigdes en klockstapel på gamla begravningsplatsen.
Nuvarande byggnaden på Fliseryds gård är uppförd
1910, efter det att den tidigare byggnaden brunnit.
Bankeberg är ett gammalt frälsegods, som tidigt drev
många skiftande verksamheter baserade på Kvillens
vattenkraft, bland annat pappersbruk, sågverk och
kvarn.

Kycklingstall på Bankebergs gård.

I den nordvästra delen av ”slättlandet” ligger Ekhults
herrgård med anor från 1300-talet. Gården har en
gång varit biskopsgård. Den flyttades till sin nuvarande
plats efter sjösänkningen 1897 och fick då sina stora
åkerarealer.
På Bankebergs gård och Fliseryds Säteri drivs idag
expanderande kyckling- respektive mjölkproduktion i
moderna anläggningar.
I området finns ett naturreservat på ca 22 hektar
som bildades år 2008. Detta består av småkuperat
odlingslandskap med gamla ekar, ett rikt fågelliv och en
intressant insektsfauna.

Emån-Bankeberg – Ur Terrängkartan © Lantmäteriet Gävle medgivande M2003/6156

80

Vy-område Emån-Bankeberg. Ur Terrängkartan © Lantmäteriet Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Naturvård för Emåns vattensystem, länsstyrelsens områdesnr NR008017.
Riksintresse outbyggda vattendrag enligt MB 4:6 för Emåns vattenområde
med käll- och biflöden.
SE0330160, Emåns huvudfåra utgörs av naturtypen naturliga större
vattendrag och omfattas av habitatdirektivet.
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Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 12 meter från länsväg 641.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd. Naturreservatet Bankeberg. Skyddsområde ytvatten
uppströms Finsjö vattenverk.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE633431-152267 Emån: Videbäck-Nötån. Måttlig
ekologisk status och god kemisk status. God ekologisk status ska
uppnås till 2021, kemisk status får ej försämras till 2015.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostadsbebyggelse, jord- och skogsbruk.

Kommunikationer

Länsväg 641, som har betydelse för kommunikationer till Fliseryd och för
transporter till bruksområdet och Mönsterås tätort.

Bevarande

Naturreservat: våtmark, odlingslandskap Bankeberg. Kulturhistorisk
miljö kring Fliseryds gård. Industrilämningar längs Kvillen. Hävda öppet
landskap. Betesdrift i björkhagar vid Örnås.

Förorenade områden

Nedlagd deponi för hushållsavfall finns inom området.

Generella ställningstaganden för JS-, K-, N- och Vy-områden.
Dessutom:
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och
kulturvärdena ska bestå. Skapa förutsättningar för befintliga verksamheter att utvecklas.
Exploatering och/eller verksamheter får ej försämra vattnets ekologiska och kemiska status.
Möjliggöra anläggningar för utveckling av naturturism och det rörliga friluftslivet längs Emån.
Anpassning av eventuell tillkommande bebyggelse vid Fliseryds gård och Bankeberg bör ske med stor
omsorg.
Källa: Kulturminnesvårdsprogram för Mönsterås kommun 2003.
Konsekvenser

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

Mark och vatten

Uppströmsområde för kommunens dricksvattenförsörjning.
Efterbehandlingsåtgärder för deponi kan bli aktuellt.

Översvämningsrisker

Översvämningsområde längs Emån. Särskilt hänsynstagande vid
nyexploatering och infrastruktursatsningar. Våtmarker och anpassningar
i jordbruket.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och andra intressen överlappar varandra
ska kultur- och naturintressen prioriteras.
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Fliseryd
Fliseryd har vuxit upp omkring de industrier som
vattenkraften i Emån och Kvillen utgjort förutsättningar
för. Emån är på alla sätt en del av samhället idag och
sätter sin särprägel på tätorten.
Redan under 1700- och 1800-talet fanns Fliseryds
krutbruk, ett av landets sex krutbruk. Brukets byggnader
var av säkerhetsskäl utspridda på flera holmar i ån vid
Läggevi. Verksamheten pågick fram till 1890-talet.
Krutholmarna skulle i början av 1900-talet bli plats för
den största industri som funnits i Fliseryd, Jungners.
Holmarna fick härav namnet Jungnerholmarna.
Verksamheten, med i första hand batteritillverkning,
pågick ända fram till 1974. Idag är Jungnerholmarna
ett tätortsnära rekreationsområde, som genomgått en
sanering efter tidigare industriverksamheter. Området
är mycket naturskönt och har tillgängliga vandringsleder
och iordningställda platser för bad och friluftsliv. I
den s.k. ”Gula villan” finns möjligheter till mindre
konferenser och sammankomster och under sommaren
erbjuds besökare en historisk återblick kring Emåns
världsberömda havsöringsfiske.

Fliseryds samhälle.

Vid den s.k. Allmännebacken - där kyrkan nu ligger förekom, åtminstone under tidigt 1800-tal, köp och byte
av jord- och skogsprodukter under marknadsliknande
former. Jord- och skogsbruken dominerar även idag
området med stora gårdar i direkt närhet till tätorten.
Fliseryds kyrka är kommunens äldsta kyrka, uppförd
1818, efter det att den gamla sockenkyrkan vid Fliseryds
gård brunnit ner 1811. Församlingen ingår sedan början
av 2000-talet i Mönsterås-Fliseryds kyrkliga samfällighet.
Det lokala näringslivet utgörs till stor del av jordoch skogsbruk. I Fliseryd finns tillverkande industri
inom fordonspåbyggnad och sandwichkonstruktioner
Då den lokala arbetsmarknaden är begränsad utgör
vägförbindelserna till både Oskarshamn, Mönsterås och
Högsby en bra möjlighet till arbetspendling.
Boendekvalitén i Fliseryd är hög med närhet till Emån,
naturen och tätortens service.
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Föreningslivet är rikt och idrottshallen och fotbollsanläggningen är centrala mötesplatser i Fliseryd. En
aktiv samhällsförening bjuder normalt på verksamhet
i historiska miljöer invid ån och det anordnas olika
aktiviteter i tätorten och i den anrika Emågårdsparken.
Den lokala fiskeklubben erbjuder fiske i Emån, med
möjlighet att även hyra övernattningsstugor.
Den offentliga och kommersiella servicen består bland
annat av dagligvarubutik, bensinstation och bank,
skola från förskola upp till årskurs sex, bibliotek samt
ett serviceboende för äldre. På orten finns även en
brandstation. Planberedskapen är god och kommunen
har möjligheter att utveckla områden i tätorten och
längs ån.

Gula villan, Jungnerholmarna.

Emån vid Jungnerholmarna.

Fliseryd - Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Vg-område i Fliseryd. Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap

Naturvård för Emåns vattensystem, länsstyrelsens områdesnr NR008017.
Rörligt friluftsliv för Emåns vattensystem.

Miljöbalken 4 kap

Riksintresse outbyggda vattendrag enligt MB 4:6 för Emåns vattenområde
med käll- och biflöden.

Natura 2000

SE0330160, Emåns huvudfåra utgörs av naturtypen naturliga större vattendrag
och omfattas av habitatdirektivet.

Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 12 meter från länsvägarna 622, 641, 646, 648, 649.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd.

Kulturminneslagen

Kyrkan och kyrkogården..

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE633431-152267, Emån: Videbäck-Nötån. Måttlig
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. God ekologisk status
ska uppnås 2021, med avseende på vandringshinder för fisk.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostäder, handel, industri, skola, äldreboende, kyrka och kyrkogård.
Detaljplaner och sammanhållen bebyggelse finns inom området.
Jungnerholmarnas rekreationsområde. Emåparken. Vandringsled,
Mönsteråsleden, passerar genom området. Miniatyrby i Örnebäck.

Kommunikationer

Länsvägarna 641, 646, 648 och 649.

Bevarande

Kyrkan och kyrkogården.

Förorenade områden

Nedlagd deponi för hushållsavfall finns inom området.

Generella ställningstaganden för B-, E-, JS-, R- U- och Vg-områden.
Nytt U-område väster om Jungnerholmarna.
Det är av stor vikt att småskalig vattenkraft kan samverka med andra intressen.
Mönsterås kommun ska, tillsammans med Trafikverket, arbeta för att gång- och cykelvägen mellan
Mönsterås och Habbestorp förlängs till Fliseryd.
Konsekvenser

Generella konsekvenser för B-, E-, JS-, R-, U- och Vg-områden.

Mark och vatten

Jungnerholmarna och Kvillens vattensystem bör utvecklas för fiske och
rörligt friluftsliv.
Efterbehandlingsåtgärder för deponi kan bli aktuellt.

Översvämningsrisker

Översvämningsområde längs Emån i tätortens östra delar. Särskild
hänsynstagande vid nyexploatering och infrastruktursatsningar.

Natur, kultur, rekreation

Där naturintressen och övriga intressen överlappar varandra ska
naturintresset prioriteras.

Socio-ekonomiska

Många pendlare i Fliseryd ställer högre krav på kollektivtrafik till
Mönsterås och Oskarshamn.
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Skruvshult-Em
Området ingår i riksintresse för bland annat kulturmiljövården (K 62), vilket i den del som ligger inom
Mönsterås kommun i länsstyrelsens informationsserie
1988:9 beskrivs:
”Em. Just vid mynningen av Emån låg det medeltida
(känt från 1300-talet) Emrisholm. Än finns det rester
efter de spärrar som förmodligen var avsedda att skydda
laxfisket. Norr om ån finns fornlämningar i form av
jordvallar, möjligen rester efter en skansanläggning.”
Anläggningen vid Em består av huvudbyggnad, två par
flygelbyggnader, laxbod, trädgårdsmästarbostad och
lusthus. Huvudbyggnaden har anor från 1600-talet.
Intill mynningen vid Em finns rikligt med gammelekar
av hagmarkskaraktär, som bidragit till en exklusiv fauna
och flora. I träden lever skalbaggar som läderbagge,
liten ekoxe och rödhalsad svartbagge. Emån mynnar ut i
Kalmarsund och utgör i det här området kommungräns
mellan Mönsterås och Oskarshamn. Ån har här en
helt annan karaktär än de uppströms liggande delarna.
Här rinner vattnet snabbt, ofta i strida strömmar, vilka
är viktiga leklokaler för havsöringen. Själva utloppet
utgörs av en fors, något som är unikt för åar och älvar
av Emåns storlek.
Fritidsfisket är upplåtet som kortfiske i vissa avsnitt
av vattendraget. Emåns nedre lopp har stort nationellt
värde för sportfiske efter lax och havsöring. Kanotisterna
i Emån når här sin slutstation på paddlingen.
Detaljplanelagt bostadsområde finns i Skruvshult, som
tillsammans med Emsfors i Oskarshamns kommun
bildar en sammanhållen bebyggelse. Detta område
har goda boendekvaliteter, med kommunalt vatten
och avlopp, närhet till fina rekreationsområden, bra
kollektivtrafikförbindelser, närhet till väg E22 och en
bra servicenivå med skola, butik med mera i Påskallavik.
Bebyggelsen kan utvecklas både genom viss förtätning
och att ta i anspråk områden i söder. Det är dock av stor
vikt att ta hänsyn till de delar som ligger inom Emåns
översvämningsområden.

Emåns nedre lopp har stort nationellt värde för sportfiske.

Skruvshult-Em. Ur Terrängkartan © Lantmäteriet Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap

Väg E22. Rörligt friluftsliv för delar av Emåns vattensystem.
Naturvård för Emåns vattensystem, länsstyrelsens områdesnr NR008017.
RI kulturmiljövård för Em, K62 i länsstyrelsens informationsserie 1988:9.

Miljöbalken 4 kap

MB 4:1, natur och kultur. MB 4:2 fritidsbebyggelse endast i form av
kompletteringar till bef. bebyggelse. MB 4:6 riksintresse outbyggda
vattendrag för Emåns vattenområde med käll- och biflöden.

Natura 2000

SE0330160, Emåns huvudfåra utgörs av naturtypen naturliga större vattendrag
och omfattas av habitatdirektivet.
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Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 50 meter E22, 12 meter länsväg 642.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd.

Kulturminneslagen

Fornlämning.

Plan- och bygglagen

Detaljplan i Skruvshult.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE633443-153993, Emån: mynningen EmområdetLillån. God ekologisk och kemisk status.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

För bebyggelsen i Skruvshult gäller detaljplan. Fiske, rörligt friluftsliv,
turism. Kommunal vattenförsörjning. Vandringsled, Mönsteråsleden,
passerar genom området.

Kommunikationer

E22, som är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling
och är rekommenderad för transporter av farligt gods. Länsväg 642.

Bevarande

Fornlämning vid Em. Ems herrgård, där huvudbyggnaden med flyglar
är typisk för de herrgårdar som tillkom under senare delen av 1700-talet.
Kulturlandskapet har en god överensstämmelse med det tidiga 1800-talets
odlingslandskap. Mynningsområdet viktigt genom kopplingen till
vandringsfisken i Emån. Skyddszon med fiskeförbud vid mynningen.

Hälsa och säkerhet

Transport av farligt gods passerar genom området.

Generella ställningstaganden för B-, E-, JS-, K-, N-, R-, T- och Vy-områden.
Reservera mark för eventuell framtida kustjärnväg längs E22.
I markområdet ingår även energikorridor för fjärrvärme.
Del av området är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens vindbruksplan.
Bebyggelsen på Ems gård och det omgivande landskapet bör vårdas och hävdas som hittills. Trädbeståndet
mellan E22 och brukningscentrum bör därvid särskilt uppmärksammas. Källa: Kulturminnesvårdsprogram
2003.
Konsekvenser

Generella konsekvenser för B-, E-, JS-, K-, N-, R-, T- och
Vy-områden.

Översvämningsrisker

Översvämningsområde längs Emån. Särskilt hänsynstagande vid
nyexploatering och infrastruktursatsningar. Våtmarker och anpassningar
i jordbruket.

Hälsa och säkerhet

Trafikverkets rekommendationer om transporter med farligt gods ska
beaktas vid eventuell tillkommande bebyggelse. Skyddsområde ytvatten
för råvattenintag vid Emåns mynning.

Natur, kultur, rekreation

Där natur- och kulturintressen och övriga intressen överlappar varandra
ska natur- och kulturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Avtal med Oskarshamns kommun avseende barnomsorg och skola bör
ses över vid befolkningsökning.
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Örnebäcken-Lillån
I området ingår byar/bebyggelse i Bo, Berg, Bössemåla,
Forsa, Älmhult, Gelebo, och Alebo, men trakterna
kring Örnebäcken och Lillån sträcker sig mycket längre
västerut.

rikaste med anknytning till både bronsålderns och
järnålderns kulturlandskap. Här finns ett välbevarat
kulturlandskap sedan laga skiftestiden med byar och
gårdar med väl bevarade planmönster”.

De relativt stora gårdarna inom området har under
århundradenas lopp ingått i traktens stormäns jordinnehav, främst Bielkeättens men också Skyttes, Rappes
och Ulfsparres. Det gamla komministerbostället i Lilla
Forsa, som har anor från 1300-talet, var i slutet av
1700-talet bostad åt den litteräre kyrkoherden Jacob
Wallenberg.

Öster om Älmhults by löper en smal men mycket
tydlig ås, som troligen bildats vid Litorinahavets
högsta nivå. Åsen är helt opåverkad av svallning, och
det finns sannolikt inte någon liknande åsbildning i
Kalmarsundsområdet. Torgöl-Porsgölområdet är ett
våtmarksområde med vildmarkskaraktär, som är av
intresse för friluftslivet.

Längs Lillåns stränder har många lösfynd från
stenåldern registrerats. Del av området – Alebo-GeleboSkräckemåla – ingår i riksintresse för kulturmiljövården.
I skogsmarken och på impediment i åkrarna finns cirka
200 fornlämningar, rösen och stensättningar. De är
samlade i åtta gravfält.

Vid Grimsmålamosse finns en av landets större
äggproducenter.

Den sammanfattande värdetexten för riksintresseområdet lyder: ”Miljön är en av länets fornlämnings-

Kulturlandskap i Forsa.

Kombinationen av landskapet, kulturhistorian och
friluftslivet gör att området är en viktig del av den
kvalitativt högt värderade landsbygden som kringgärdar
Mönsterås.

Örnebäcken-Lillån Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande M2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap

RI kulturmiljövård för Alebo-Gelebo, K57 i länsstyrelsens
informationsserie 1988:9. Väg E22. Naturvård för Emåns vattensystem,
länsstyrelsens områdesnr NR008017.

Miljöbalken 4 kap

Nej.

Natura 2000

Nej.

Förordnanden
Väglagen

Byggnadsförbud 50 m från E22 och 12 m från länsväg 641, 642.

Miljöbalken

Strandskydd 100 m vid Lillån och Örnebäcken.

Kulturminneslagen

Riksintresse för kulturmiljövården vid Alebo-Gelebo (K01057).

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE633114-153361, Örnebäck: Habbestorpebäcken
- källan. Måttlig ekologisk status, risk för att god ekologisk status inte
uppnås 2015 pga vandringshinder för fisk. God kemisk ytvattenstatus.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning
Kommunikationer

Bostadsbebyggelse. Jord- och skogsbruk. Industri (äggproduktion).
Vandringsled, Mönsteråsleden, passerar genom området.

Bevarande

Förutsättningarna för att kulturvärdena i riksintresseområdet ska bibehållas är att det äldre vägnätet behålls, att eventuell ny bebyggelse anpassas, att landskapet hålls öppet med hänsyn till dess innehåll och att
fornlämningsområden vårdas.

Hälsa och säkerhet

Genom området passerar transporter med farligt gods.

E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling
och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Länsväg 641
har betydelse för kommunikationer till Fliseryd och för transporter till
bruksområdet och Mönsterås tätort.
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Generella ställningstaganden för E-, Ff-, I-, JS-, K-, N- och T-områden.
Nytt I-område vid befintlig äggproduktion. Eventuell framtida utökning av verksamheten kan fordra
detaljplanläggning av området.
Reservera mark för eventuell framtida kustjärnväg.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och
kulturvärdena ska bestå.
Del av området är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens vindbruksplan.
Arbete med att återställa källområdena vid Gåsgöl ska prioriteras.
Fria vandringsvägar för fisk upp i Ramsebäcken samt längs Lillån från mynningsområdet till uppströms
Forsadammen ska prioriteras.
Konsekvenser

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

Mark och vatten

Avlopp förläggs med hög skyddsnivå inom 100 m från vattendraget.

Översvämningsrisker

Översvämningsområde längs Emån. Särskild hänsynstagande vid
nyexploatering och infrastruktursatsningar. Våtmarker och anpassningar i
jordbruket. Risken för översvämning vid Gåsgöl är överhängande och bör
utredas vidare.

Trafik

En säker trafikkorsning krävs vid anslutning till väg E22. Cykeltunnel bör
planeras under väg E22, för att nå gång- och cykelvägen mellan Mönsterås
tätort och Södra Cell.

Hälsa och säkerhet

Störningar från I-området kan begränsa ny bebyggelse. Vid ändring av
befintlig verksamhet inom I-området ska en utredning av konsekvenserna
göras och särskild prövning ske. Vid all framtida bebyggelseplanering ska
Trafikverkets rekommendationer om transporter med farligt gods beaktas.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och mark för ny bebyggelse överlappar
varandra ska kultur- och naturintressena prioriteras. Fria vandringsvägar
för fisk ökar den biologiska mångfalden.

Socio-ekonomiska

Väganslutningar och tunnel bör bekostas av Trafikverkets nationella plan.
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Habbestorpebäcken-Ramsebäcken
I området finns byar/bebyggelse i Gränebo, Ingebo,
Krokstorp, Långsrum och Grimhult.
Kevershäll och Skrähällarna belägna öster om Långsrum
är geologiskt intressanta hällmarker i område där berg
och höjder är sparsamt förekommande. Området är ett
omtyckt utflyktsmål.
Grimhults by låg tidigare på den lilla byvägen FliserydMönsterås och Krokstorp. 1887 inträffade en brand,
som jämnade nästan hela byn med marken. Efter denna
händelse byggdes de olika gårdarna upp på andra platser
i byn.

Hästar i Krokstorp.

Den slingrande byvägen mellan Johannesdal och Ingebo
följer krönet av en låg men markant grusås. Vägen
kantas av stenmurar. Vid byn Krokstorp finns en artrik
hagmark med björk och tall som dominerande trädslag
och mycket varierande vegetation. Odlingsrösen och
stenblock på sluttningarna är iögonfallande inslag i
landskapet.
Norr och söder om Krokstorp finns ett vackert
odlingslandskap i ett flackt barrskogslandskap.

Habbestorpebäcken-Ramsebäcken Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande 2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap

Nej.

Miljöbalken 4 kap

Nej.

Natura 2000

Nej.
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Förordnanden
Väglagen

50 m byggnadsförbud från E22 och 12 m från länsväg 641.

Miljöbalken

Nej.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE632643-153186, Habbestorpebäcken. Måttlig
ekologisk och god kemisk status. Den ekologiska statusen får
ej försämras till 2021, risk för övergödning och morfologiska
förändringar. God kemisk ytvattenstatus ska vara uppnådd 2015.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostadsbebyggelse, jord- och skogsbruk. Vindkraft.
Vandringsled, Mönsteråsleden, passerar genom området.

Kommunikationer

E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling
och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Länsväg 641
har betydelse för kommunikationer till Fliseryd och för transporter till
bruksområdet och Mönsterås tätort.

Bevarande

Kulturlandskapet har god överensstämmelse med det tidiga 1800-talets
odlingslandskap. Ängs- och hagmarker klass III enligt länsstyrelsens
inventering. Fortsatt hävd av det öppna landskapet vid GrimhultKrokstorp-Gränebo.

Förorenade områden

Nedlagd deponi för bygg- och hushållsavfall finns inom området.

Generella ställningstaganden för Bby-, E-, JS-, K-, N- och T-områden.
Bby-område vid Grimhult.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och
kulturvärdena ska bestå.
Markreservation för eventuell framtida kustjärnväg.
Del av området är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens vindbruksplan.
Konsekvenser

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

Mark och vatten

Arbete med fria vandringsvägar och biotopvårdande åtgärder för fisk ska
prioriteras. Efterbehandlingsåtgärder för deponi kan bli aktuellt.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre
vattendrag.

Luft och buller

Buller från trafik vid eventuell ny bebyggelse längs länsväg 641.

Trafik

För Grimhult krävs en förbifart på grund av mycket tung trafik på lv
641.

Hälsa och säkerhet

Vid all framtida bebyggelseplanering ska Trafikverkets
rekommendationer om transporter med farligt gods beaktas.
Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.

Natur, kultur, rekreation

Där natur- och kulturintressen och mark för tillkommande bebyggelse
överlappar varandra ska natur- och kulturintressena prioriteras.

Socio-ekonomiska

Ökat permanentboende kan medföra ökade krav på offentlig service,
men kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig
service. Byggnation av en förbifart ansvarar Trafikverket för och denna
bör arbetas in i den regionala transportplanen.
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Alsteråns avrinningsområde
Alsterån är belägen i östra delen av Småland.
Åns totala längd är 125 km och avrinningsområdet är
1525 km² stort. Fyra kommuner berörs och ungefär lika
stor del av avrinningsområdet ligger i Kronobergs som
i Kalmar län. Alsteråns huvudfåra och Badebodaån,
som är avrinningsområdets största biflöde, mynnar i
Allgunnen (vattensystemets största sjö). Därefter rinner
ån vidare och har sitt utlopp i Kalmarsund vid Pataholm.
I Alsteråns omgivningar inom slättbygden från Århult,
förbi Ålem och ner mot kusten, finns kommunens
största sammanhängande jordbruksbygd. Uppströms
Blomstermåla och ovanför Sandbäckshult vidtar en
genuin skogsbygd.
I Alsteråns övre lopp, ner mot Ålem, där slättbygden
tar vid, finns relativt goda fallhöjder – bättre och bättre
ju längre uppströms man kommer. Dessa fallhöjder
utnyttjades tidigt av bönderna för drift av kvarnar och
sågverk, för att senare mot slutet av 1800-talets mitt tas
i anspråk av de industrier av skiftande slag, som under
denna tid växte upp längs vattendrag i hela landet. De
första industrierna vid Alsterån, från Ålem och uppåt,
hade en avgörande betydelse för Kalmar – Berga
järnvägs sträckning. Före järnvägens tillkomst fanns
knappt någon bebyggelse där stationssamhället nu
ligger. Socknens centrum låg i kyrkbyn. Vid Ristomta,
mellan kyrkan och europavägen, fanns en före laga
skiftet befintlig samling av jordbuksbebyggelse, som låg
i en tät klunga. Gårdarna köptes dock in av Strömsrum
och slogs ihop till en större enhet: Ristomta.

De bäst bevarade lämningarna efter tidiga industrier vid
ån finns vid Karlsfors och Nyverk/Boxfors uppströms
Sandbäckshult.
I samma trakt finns också lämningarna efter den för
ett halvsekel sedan nedlagda sträckan av järnvägen
Mönsterås-Fagerhult.
Alsterån och dess fallhöjder är grunden till uppkomsten
av det välutvecklade industrisamhälle vi har idag i
Blomstermåla och som numera helt har tagit över
den roll som samhället under 1900-talets förra hälft
delade med Sandbäckshult. Alsteråns omgivningar, från
mynningen vid Pataholm och upp mot Ålems kyrkby,
utgör riksintresse för bland annat kulturminnesvården.
Till detta områdes kulturhistoriska objekt hör gamla
Stockholmsvägen, vars sträckning här har varit intakt
åtminstone sedan 1600-talet. Vägen var en viktig
kommunikationsled och vid bron över Alsterån vid
nuvarande Broholm/Ålems brandstation låg ett gästgiveri och där fanns också under 1700-talet ett av
Stranda härads tingsställen.
Alsterån är av riksintresse för naturvården. Ån
erbjuder goda möjligheter till naturupplevelser som
kanotpaddling, vandringsleder och sportfiske. De stora
naturvärden som ån med omgivningar besitter har
beaktats i denna del av översiktsplanen.

Alsterån är av riksintresse för naturvården.
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Koverhultebäcken-Oknebäcken
Området ingår i ett större område av riksintresse för
kulturmiljövården, huvudsakligen beläget i Högsby
kommun. Den sammanfattande värdetexten för hela
riksintresseområdet lyder: ”Välbevarade bebyggelseoch kulturlandskapsmiljöer med mångfacetterat innehåll. Bygravfält och slaggvarpar visar på vikingatida/
medeltida kolonisation, ett småskaligt odlingslandskap
med kyrkby, sätesgård, torp, gästgivargård och
stationssamhälle utgör en komplett miljö med långt
historiskt perspektiv.”
I den aktuella delen finns Sibbetorps by (med omgivande
ålderdomligt kulturlandskap och breda stenmurar),
Ramshults sätesgård (välbevarad, ursprungligen från
1700-talet och omgiven av ett kuperat kulturlandskap),
gammal torpbebyggelse utefter vägen mellan Ramshult
och Sibbetorp, Skogsborg och Sandrum (f.d. skolor

Vy från Koverhult.

av kulturhistoriskt värde), Södra Skärshult (välbevarad
storgård av herrgårdstyp omgiven av betade marker,
vacker väg mot Ramshult kantad av stenmurar), Nylund
och Nybygget (välbevarad torp-bebyggelse). I området
finns byarna Koverhult, Baggemåla, Linderum, Södra
Skärshult, Ramshult, Sibbetorp, Mjölerum och Lilla
Boda.
Vid Ramshult finns flera hagmarker. I anslutning till byn
finns flera naturminnen som utgörs av kraftiga äldre
ekar. Vid Kärnebo finns bostadshus och uthus med
anor från 1750-talet.
Karlsjö är av geologiskt intresse och av intresse som
ängs- och hagmark på Högsbyåsens sluttning.

Koverhultebäcken-Oknebäcken. Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande 2003/6156
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Vg-område Koverhultebäcken-Oknebäcken. Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

RI kulturmiljövård för Långemåla-Värleboområdet, K58 i länsstyrelsens
informationsserie 1988:9. Vägar, riksväg 34.
Nej.
Nej.

Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 30 meter från riksväg 34 samt 12 m från länsväg 622.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd. Skyddsområde vattentäkt vid Rv 34.

Kulturminneslagen

Nej.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE632310-152985, Oknebäcken. God ekologisk och
kemisk status. Risk föreligger att den ekologiska statusen försämras till
2015 pga övergödning och vandringshinder för fisk.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostäder, jord- och skogsbruk, vägar. Vandringsled, Mönsteråsleden,
passerar genom området. Vindkraft.

Kommunikationer

Riksväg 34. Länsväg 622.

Bevarande

Område av riksintresse för kulturmiljövården. Särdragen i den efter laga
skiftet utspridda jordbruksbebyggelsen i Koverhults by bör bevaras.

Generella ställningstaganden för E-, JS-, K-, N- och Vg-områden.
Dessutom:
För riksintresseområdet kultur: En förutsättning för att kulturvärdena ska bibehållas är att eventuell
nybebyggelse anpassas. Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning
för att natur- och kulturvärdena ska bestå.
Del av området är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens vindbruksplan.
Arbete för förbättrad fiskrekrytering bör utföras.
Konsekvenser

Generella konsekvenser för E-, JS-, K-, N- och Vg-områden.

Mark och vatten

Betning motverkar igenväxning.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre
vattendrag.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.

Natur, kultur, rekreation

Där kulturintressen och eventuell mark för ny bebyggelse överlappar
varandra ska kulturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Bebyggelseutveckling kan ställa större krav på offentlig service, men kan
samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig service.

104

Tålebo-Norra Bäckebo
I området finns byarna Norra Bäckebo, Nyebo, Tålebo,
Stommen och Granshult. Området är strategiskt beläget
mellan Mönsterås, Blomstermåla och Ålem. Länsväg 628
(Blomstermåla – Mönsterås Munken) är försedd med
separerad GC-väg samt vatten och avlopp, fjärrvärme
och bredband, vilket ger goda förutsättningar för en
utökning av invånarantalet, främst i Tålebo. I de andra
byarna ställs krav på vattenförsörjning och avlopp vid
utvidgning.
Vägen trafikeras av KLT, och med ett byte i Mönsterås
eller Blomstermåla kan man nå den största delen av länet
med kollektivtrafik. Här kan man bo på landet med fria
ytor omkring med tillgång till service, kollektivtrafik
och arbetsplatser i närheten.
Landskapet har en hög kvalité, vilket bidrar till en
attraktiv boendemiljö.

Kossor i Granshult, Tålebo.

Tålebo och Nyebo är belysande exempel på hur
gårdarna spriddes ut vid laga skiftet. Ett antal lösfynd
från stenåldern talar för att området befolkades redan
tidigt.
Kulturlandskapet i byarna har en god överensstämmelse
med 1800-talets odlingslandskap. Landskapet i Nyebo
har därutöver andra kulturhistoriskt värdefulla element,
främst stora vällagda odlingsrösen och stenmurar samt
ett genuint byvägskäl. Sådana värden bör skyddas,
så att kulturhistoria och nutidens krav på en levande
landsbygd kan samordnas.
Del av Ramsåsvallen (Dammhorvan), som utgör
referenslokal för ett skede av Östersjöns utveckling,
finns inom området. Mangårdsbyggnaden med trädgård
och uthus på fastigheten Nyebo 5:7 är byggnadsminnesförklarad enligt kulturminneslagen (KML).
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Väg E22.
Nej.
Nej.

Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 50 meter från E22 och 30 meter från länsväg 628.

Miljöbalken

Nej.

Kulturminneslagen

Byggnadsminnesförklarad byggnad i Nyebo.

Vattendirektivet

Nej.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning
Kommunikationer

Bevarande

Jord- och skogsbruk. Bostadsbebyggelse i befintliga byar med
sammanhållen bebyggelse i Tålebo. Vägar. Järnvägsspår för
godstransporter till och från Mönsterås bruk passerar genom området.
E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling
och är rekommenderad för transporter av farligt gods. Länsväg 628.
Industrispår.
Byggnadsminnesförklarad mangårdsbyggnad i Nyebo. Ängs- och
hagmarker klass III i Tålebo enligt länsstyrelsens inventering.
Ancylusvallen vid Norrbacken. Del av Ramsåsvallen (Dammhorvan).

Generella ställningstaganden för B-, Bby-, E-, JS-, K-, N- och T-områden.
Dessutom:
Bby-områden i Tålebo och Nyebo.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och
kulturvärdena ska bestå.
I Nyebo bör eventuell nybebyggelse lokaliseras med stort hänsynstagande till det mycket känsliga
odlingslandskapet (ur KMV-program för Mönsterås kommun 2003).
Reservera markområde för ev. kustjärnväg.
Del av området är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens vindbruksplan.
Konsekvenser

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

Mark och vatten

Brukande av marken motverkar igenväxning.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre vattendrag.

Luft och buller

Buller från trafik vid eventuell ny bebyggelse längs länsväg 628 och
järnvägen.

Trafik

Vid all framtida planering av byggnation utmed vägar ska Trafikverkets
rekommendationer om transport av farligt gods beaktas.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och mark för tillkommande bebyggelse
överlappar varandra ska kultur- och naturintressena prioriteras.

Socio-ekonomiska

Ökad permanentbefolkning kan medföra ökade krav på offentlig service,
men kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig service.
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Avsiktligt tom sida
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Blomstermåla
I området ingår förutom Blomstermåla tätort även
Sandbäckshult.
Alsterån och dess fallhöjder är grunden till uppkomsten
av det välutvecklade industrisamhälle vi har idag i
Blomstermåla, och som numera helt har tagit över den
roll som samhället under 1900-talets första hälft delade
med Sandbäckshult. I och med anläggandet av järnvägen
Kalmar – Berga 1897 kom den första stora fabriken,
Bohman och Johanssons Fanérfabrik. Nyanläggningar
följde i rask takt och befolkningen ökade. Träindustrin
och järnindustrin har varit de dominerande grenarna.
Industritraditionerna finns även i de kvarnar och
vattensågar som bönderna haft vid Alsteråns forsar och
fall. Vattenkraften kom så småningom att utnyttjas för
industrier och kraftverk.
Blomstermåla är troligen den ort i Mönsterås
kommun som är starkast präglad av sitt industriella
arv. Flera av kommunens historiskt sett viktigaste
industriarbetsplatser ligger här. Arbetarrörelsen har
varit stark, vilket bland annat resulterat i tillkomsten

Del av Blomstermåla samhälle.

av två Folkets Hus och en Folkets park. Det relativt
sett koncentrerade industriområdet mellan Alsterån
och järnvägen utgör ett kulturhistoriskt nav. De
förhållandevis storskaliga industrimiljöerna bekräftar
Blomstermålas identitet som industriort.
Idag finns i Blomstermåla samhälle ett antal företag
verksamma inom skilda branscher. Här finns tillverkningsindustri t.ex. inom elverkstads-, trä- och
gjuteribranschen. Ett museum, Norbamuséet, har
vuxit fram under de senaste åren och speglar företagets
historia. Elkraft produceras i Alsterån i anläggningarna
vid Duveström, Blomsterström och Skälleryd.
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Dagligvarubutik och bank finns liksom skola från
F (förskoleklass) upp till årskurs nio, bibliotek samt
hälsocentral. Föreningslivet är rikt och består av ett antal
ideella föreningar inom framförallt idrottsområdet.
Blomstermåla har ett strategiskt kommunikationsläge
intill Rv 34 och genom samhället passerar även
Stångådalsbanan. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och
skapar förutsättningar för goda pendlingsmöjligheter
både inom kommunen och till intilliggande kommuner.
Boendekvalitén i Blomstermåla är hög med närhet
till Alsterån, naturen och tätortens offentliga och
kommersiella service.
Planberedskapen är god och kommunen har möjligheter
att utveckla områden i tätorten och längs ån. Bland annat
föreslås ett nytt utvecklingsområde för nya bostäder vid
Skäppentorpsvägen.

Även Sandbäckshult har varit ett industrisamhälle, där
en av de äldsta industrierna var Qvarnholmens bruk
som byggdes 1832 vid ett av Alsteråns fall. Järnvägens
tillkomst bidrog till sysselsättningen och i samhället
byggdes bostäder, hotell, pensionat och affärer.
Idag är Sandbäckshult ett litet samhälle av bostadshus
med sammanhållen bebyggelse. Järnvägstrafiken
består av persontrafik på Stångådalsbanan samt godstransporter på industrispår till Mönsterås bruk.
Sandbäckshult, Blomstermåla och Ålem är
idag nästan sammanbyggda till ett stråk, både
ur trafik- och bebyggelsesynpunkt. Dessa goda
planeringsförutsättningar är viktiga för orternas
framtida utveckling.
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Vägar, Rv 34. Naturvård för Alsteråns vattensystem, länsstyrelsens
områdesnr NR008032.
Nej.
SE330218, Alsteråns huvudfåra utgörs av naturtypen vattendrag med
flytbladsvegetation eller akvatiska mossor och omfattas av habitatdirektivet.

Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 30 meter från riksväg 34 och 30 meter från länsväg
628.

Miljöbalken
Kulturminneslagen

Strandskydd. Skyddsområde vattentäkt Sandbäckshult och Århult.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE631910-152809, Alsterån: TohagebäckenHornsödammen. Måttlig ekologisk status. God ekologisk status ska
uppnås 2015, försurning och vandringshinder för fisk bör åtgärdas. God
kemisk ytvattenstatus.

Nej.

Vattenförekomst SE631759-153183, Ås vid Långemåla-Blomstermåla
(grundvatten).
God kemisk och kvantitativ status. Riskerar otillfredsställande status
2015 på grund av potentiell föroreningsbelastning.
Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Bostäder, handel, industri, skola, järnväg. Detaljplaner och sammanhållen
bebyggelse finns inom området. Vandringsled, Mönsteråsleden, passerar
genom området

Kommunikationer

Järnväg för person- och godstrafik passerar genom samhället liksom
riksväg 34.

Bevarande

Odlingslandskapet runt Nyebo, varav en mindre del ligger inom området,
har höga kulturvärden. Alsteråns värde ur såväl rekreations- som
industrihistorisk synpunkt ska tas tillvara. Lösfynd från stenåldern inom
Århultsområdet. Industrihistoriska lämningar längs Alsterån.

Hälsa och säkerhet

Genom området passerar transporter av farligt gods på järnväg.

Förorenade områden

Nedlagda deponier för hushållsavfall och gjuteriavfall finns inom området.
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Generella ställningstaganden för B-, JS-, K-, N - , T-, U-, Vg- och Vy-områden.
Dessutom:
Nytt U-område vid Skäppentorpsvägen och vid Bevi.
Skyddsområde för ytvattentäkt ska fastställas längs Alsterån.
Tydligare ge uttryck för industribyggnadernas (Fanérfabriken, Åfors Möbler, Norba) höga
kulturvärden. Utreda olika alternativ för områdets framtida utveckling för att bland annat bevara dess
industrihistoriska prägel.
Konsekvenser

Generella konsekvenser för B-, JS-, K-, N- , T-, U-, Vg- och Vyområden.

Mark och vatten

Fortsatt kalkning i Alsteråns tillrinningsområden. Arbeta för att tillskapa
vandringsvägar och biotopvårdande insatser i Alsterån upp till Hornsö.
Efterbehandlingsåtgärder för deponi kan bli aktuellt.
Beredskap för höga flöden längs industriområden och befintliga dammar.

Översvämningsrisker

Buller från trafik vid eventuell ny bebyggelse längs Rv 34 och järnvägen.

Luft och buller

Stora vinster ur trafiksäkerhetssynpunkt med ny sträckning av Rv 34.
Alternativet är att bygga en miljöprioriterad genomfart i Blomstermåla.

Kommunikationer

Mellan Blomstermåla och Sandbäckshult krävs en gång- och cykelväg.
Överlappande intressen för ny sträckning av Rv 34. Berör huvudsakligen
skogsmark.

Hälsa och säkerhet

Vid all framtida bebyggelseplanering ska Trafikverkets rekommendationer
om transporter av farligt gods beaktas. Vatten- och avloppsfrågan ska
lösas på ett tillfredställande sätt vid all tillkommande bebyggelse. Påverkan
från Rv 34 och järnvägen.

Natur, kultur, rekreation

Överlappande intressen mellan väg/järnväg och grundvattenintressen vid
Högsbyåsen, Sandbäckshult.

Socio-ekonomiska

Ombyggnad eller ny sträckning av Rv 34 i Blomstermåla bör bekostas av
den regionala transportplanen.
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Skäppentorp-Norregöl
Väster om Blomstermåla ligger ett stort skogsområde
med våtmarker som är relativt opåverkade. Här finns
många små våtmarker med sjömader, kärr, sumpskog
och små välvda mossar. Sumpskogen är påverkad
av dikning. De små tjärnarna Norregöl, Söregöl och
Fisklösan har stor ekologisk betydelse i den sjöfattiga
regionen. Området är naturskönt och har stor betydelse
för friluftslivet. Här finns möjligheter till fiske, motion
och naturupplevelser. Motionsslinga och strövstigar är
tillgängliga för motionärer såväl sommar- som vintertid.
I kommunskogen vid Norregöl erbjuder den lokala
orienteringsklubben aktiviteter.

Naturintresset omfattar ett större område med små
värdefulla myrkomplex.
Alsterån rinner genom området och uppvisar en
rad lämningar efter industrier, gamla broar, fasta
fiskeanordningar med mera.
Uppströms Sandbäckshult fanns vid mitten av 1800-talet
och början av 1900-talet bland annat såg, järnbruk,
pappersbruk och läderfabrik.

Skäppentorp-Norregöl . Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande 2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Naturvård för Alsteråns vattensystem, länsstyrelsens områdesnr NR008032.
Nej.
SE330218, Alsteråns huvudfåra utgörs av naturtypen vattendrag med
flytbladsvegetation eller akvatiska mossor och omfattas av habitatdirektivet.
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Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 30 meter från riksväg 34.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd. Skyddsområde grundvatten Alsterån (BlomstermålaSandbäckshult-Ålem).

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE631425-153521, Tohagsbäcken. God ekologisk och
kemisk status. Status får ej försämras till 2015. Kvicksilver i fisk får inte
öka till 2015.
Vattenförekomst SE631759-153183, Ås vid Långemåla-Blomstermåla
(grundvatten). God kemisk och kvantitativ status. Riskerar otillfredsställande status 2015 pga av potentiell föroreningsbelastning.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Rekreationsområde vid Norregöl, motionsslinga och strövstigar. Fiske.
Kanotpaddling. Orienteringsområde med klubbstuga. Skjutbana vid
Brotorp. Vandringsled, Mönsteråsleden, passerar genom området.
Vindkraft.

Kommunikationer

Riksväg 34. Järnväg.

Bevarande

Delar av området ingår i den nationella myrskyddsplanen.

Hälsa och säkerhet

Skyddsområde för vattentäkt norr om Sandbäckshult.

Förorenade områden

Nedlagd deponi för industriavfall finns inom området.

Generella ställningstaganden för E-, JS-, K-, N-, R-, T-, U-, Vg- och Vy-områden.
Dessutom:
U-område vid Skälleryd.
Utreda möjligheterna för att utveckla områdets förutsättningar för naturturism.
Skyddsområde för ytvattentäkt ska fastställas längs Alsterån. Exploatering och/eller verksamheter får ej
försämra vattnets kemiska och ekologiska status.
Förbättra tillgängligheten till Alsterån genom tillskapande av en sammanhängande strövstig längs ån.
Del av området är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens vindbruksplan.
Konsekvenser

Generella konsekvenser för E-, JS-, K-, N-, R-, T-, U-, Vg- och Vyområden.

Mark och vatten

Årlig kalkning i Norregöls och Söregöls tillrinningsområden.
Efterbehandlingsåtgärder för deponi kan bli aktuellt.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre vattendrag.

Luft och buller

Störzon vid befintlig skjutbana.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och mark för tillkommande bebyggelse
överlappar varandra ska kultur- och naturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Ökat permanentboende kan medföra ökade krav på offentlig service,
men kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig service.
Utvecklingsområdena kommer att kräva nya avloppsanläggningar.
Eventuellt kan verksamhetsområdet utökas.
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Ålem
I området finns Ålems kyrkby, Ålems stationssamhälle
samt Solberga.
Ålems stationssamhälle har vuxit upp som en följd av
Kalmar – Berga järnvägs tillkomst 1897.
På båda sidor om ån fanns vid slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet flera små vattenkraftsdrivna industrier, bland andra färgeri, garveri och
vadmalsstamp. Före detta Broholms fabriker, vars
byggnader fortfarande finns kvar, kom till i slutet av
1800-talet och blev på 1930-talet fanérfabrik.
Hotellet och banken kom till endast några år efter
järnvägsstationen. De tre byggnaderna är i allt väsentligt
bevarade och bildar en tidstypisk miljö av stort
kulturhistoriskt intresse. Ett centrum bildades som drog
till sig andra samhällsfunktioner som affärer, post och
så småningom förvaltningshus för dåvarande Ålems
kommun. Idag finns kommersiell service i form av
bank, dagligvarubutik, bensinstation m.m. och offentlig
service i form av förskola, skola från årskurs 3 till 6
och äldreboende. I stationssamhället finns även en av
kommunens tre brandstationer och i denna finns även
landstingets ambulanser inhyrda.

Ålems stationssamhälle.

E22 går genom området och delar stationssamhället från Ålems kyrkby. Kyrkbyn är en typisk
samhällsbildning omkring sockenkyrkan, som stod
färdig 1830 på i stort sett samma plats där det sedan
1500-talet funnits en kyrka. Intill kyrkan tillkom redan
1637, genom dåvarande godsherren på Strömsrum,
riksrådet Johan Skytte, en skola som var öppen för alla
socknens barn. I skolan bedrivs idag undervisning från F
(förskoleklass) till årskurs 2. Den äldsta skolbyggnaden
är byggnadsminne enligt kulturminneslagen (KML). I
kyrkbyns södra del finns en gammal stenvalvsbro med
fem valv över Alsterån.
Idag består bebyggelsen i kyrkbyn av bostäder, skola,
kyrka, församlingshem, samt ett behandlingshem i
privat regi.
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Ålems båda samhällen har ett mycket strategiskt
kommunikationsläge intill väg E22 och genom Ålems
stationssamhälle passerar Stångådalsbanan samt riksväg
34 mellan Kalmar och Linköping. Utmed dessa sträckor
finns väl utbyggd kollektivtrafik.
Dessa förutsättningar innebär goda pendlingsmöjligheter både inom kommunen och till intilliggande
kommuner. Andra goda boendekvaliteter är tillgången
till Alsteråns stränder och ett väl utbyggt gångoch cykelvägnät, såväl i samhällena som till både
Blomstermåla och Timmernabben. Cykelvägstunneln
under E22, mellan stationssamhället och kyrkbyn,
färdigställdes år 2010.
Båda samhällena erbjuder mycket kulturhistoria med
en småskalig och variationsrik bebyggelse, en grön och
välkomnande omgivning, en hög servicenivå och ett rikt
föreningsliv.

I kyrkbyn planeras för nya bostadsområden i de centrala
och i de östra delarna, mot Hedersrum. I stationssamhället är det områden i anslutning till Alsteråns norra
strand vid Kaggetorp och västerut mot Brotorp, som
är mest lämpliga för nya bostäder. Mark för företagsetableringar finns i den norra delen av kyrkbyn och i den
södra delen av stationssamhället samt i anslutning till
området vid brandstationen. Trafikverkets planer på
förbifart Ålem, i anslutning till Ristomta, kommer också att skapa förutsättningar för nya företagsetableringar
intill väg E22. En utökning av regiontåg på Stångådalsbanan, i form av en pendel, mellan Kalmar och Högsby,
skulle möjliggöra en hållplats även i Ålem.
Nordväst om kyrkbyn ligger Solberga by med relativt
utspridd bebyggelse längs en slingrande bygata.

Ålems kyrkby.

Ålem. Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket medgivande 2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Vägar, E22 och Rv 34. Naturvård för Alsteråns vattensystem, länsstyrelsens
områdesnr NR008032.
Nej.
SE330218, Alsteråns huvudfåra utgörs av naturtypen vattendrag med
flytbladsvegetation eller akvatiska mossor och omfattas av habitatdirektivet.
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Förordnanden
Väglagen 47 §

Byggnadsförbud 50 meter från E22, 30 m från riksväg 34 samt 12 meter
från lv 627.

Miljöbalken 7 kap.

Strandskydd.

Kulturminneslagen

Byggnadsminne Skytteanska skolan. Ålems kyrka och kyrkogård.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE631425-153521, Alsterån: RikebäckenTohagebäcken. God ekologisk status, risk föreligger m.a.p. försurning.
God kemisk ytvattenstatus.
Vattenförekomst SE631759-153183, Ås vid Långemåla-Blomstermåla
(grundvatten). God kemisk och kvantitativ status. Riskerar
otillfredsställande status 2015 pga av potentiell föroreningsbelastning.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Bostäder, handel, skola,
behandlingshem i privat regi, äldreboende, kyrka, kyrkogård och
församlingshem.

Kommunikationer

E22, RV 34, länsväg 627, järnväg. E22 är en primär transportväg enligt
Kalmar läns författningssamling och är rekommenderad för transporter
av farligt gods.

Bevarande

Byggnadsminne Skytteanska skolan i Ålems kyrkby. Kyrka och
kyrkogård enligt KML. Industrilämningar, gamla brofästen m.m. vid
Alsterån.

Hälsa och säkerhet

Genom området passerar transporter av farligt gods på väg E22.

Generella ställningstaganden för B-, JS-, K-, N-, T- och U-områden.
Dessutom:
Två U-områden i Ålems kyrkby, ett U-område vid Kaggetorp, och ett söder om bensinstationen.
För Ålems kyrkby och Solberga gäller riktlinjer för byggnation och bygglovgivning enligt rapport från
Kalmar läns Museum 1983, rev. 1989.
Reservera markområde för ny förbifart vid E22/ny sträckning av Rv 34.
Reservera markområde för ev. kustjärnväg väster om E22.
Förbättra tillgängligheten till Alsterån genom anläggande av broar och tillskapande av en
sammanhängande strövstig längs ån.
Konsekvenser
Generella konsekvenser för B-, JS-, K-, N-, T- och U-områden.
Mark och vatten

Industrilämningar vid Alsterån bör uppmärksammas vid arbetsföretag.
Arbetet med att tillskapa vandringsvägar och biotopvårdande insatser i
Alsterån upp till Hornsö.

Översvämningsrisker

Beredskap för höga flöden längs industriområden och befintliga dammar.
Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre vattendrag.

Luft och buller

Buller från trafik vid eventuell ny bebyggelse längs Rv 34 och järnvägen.

Trafik

Stora vinster ur trafiksäkerhetssynpunkt med ny förbifart vid E22 samt
ny sträckning av Rv 34. Konflikt med ny busshållplats vid Ristomta.
Vid all framtida planering av byggnation utmed vägar ska Trafikverkets
rekommendationer om transport av farligt gods beaktas.
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ger trafiksäkrare miljö för
oskyddade trafikanter och är även främjande för folkhälsan.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.

Natur, kultur, rekreation

Ny sträckning av Rv 34, ny förbifart E22 samt ny kustjärnväg berör
natur- och kulturintressen.

Socio-ekonomiska

Ny förbifart Ålem skapar förutsättningar för nya företagsetableringar vid
E22.
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Häggemåla
I området finns byarna Häggemåla, Åslemåla, Rävemåla,
Idhult och Ödebo. Byarna består mestadels av äldre
bebyggelse, och här finns enskilda gårdsmiljöer med
höga kulturhistoriska värden i ett landskap med stenoch trädgärdesgårdar och hamlade träd.
Söder om Häggemåla finns en björkhage i ett
ålderdomligt jordbrukslandskap. Hagen har rikligt med
betesgynnade arter som stagg, darrgräs och solvända.

Häggemåla Bastuförening har en vedeldad bastu.

Även Åslemåla ger ett småskaligt och ålderdomligt
intryck med vällagda stenmurar, fägator, trägärdesgårdar
och rösen.
Mellan Häggemåla, Gubbemåla och Åslemåla
finns ett värdefullt odlingslandskap med sten- och
trägärdesgårdar, odlingsrösen och hamlade träd.

Häggemåla - Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande 2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Vägar, E22. Naturvård, länsstyrelsens områdesnr NR008105.
Nej.
Nej.

Förordnanden
Väglagen

Byggnadsförbud 50 meter från E22 och 12 meter från länsväg 603.

Miljöbalken

Strandskydd.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE631341-152984, Rikebäcken. God ekologisk status
samt god kemisk ytvattenstatus. Statusen får ej försämras till 2015.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Jord- och skogsbruk, byar med äldre bebyggelse. Vindkraft.

Kommunikationer

E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling
och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Länsväg 603.

Bevarande

Kulturlandskapet har god överensstämmelse med 1800-talets odlingslandskap. Ängs- och hagmarker. Öppna och skogsbevuxna sumpkärr
vid Näversjön.

Hälsa och säkerhet

Genom området passerar transporter av farligt gods på väg E22.

Generella ställningstaganden för Bby-, E-, JS-, K-, N- och T-områden.
Dessutom:
Bby-område i Häggemåla och Ödebo.
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och
kulturvärdena ska bestå.
Del av området är klassat som lämpligt för storskalig vindkraft enligt kommunens vindbruksplan.
Konsekvenser

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

Mark och vatten

Avlopp förläggs med högsta skyddsnivå i närheten till Rikebäcken.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre vattendrag.

Luft och buller

Buller från trafik vid eventuell ny bebyggelse längs länsväg 603.

Trafik

Påverkan från E22.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse. Vid all framtida bebyggelseplanering ska
Trafikverkets rekommendationer om transporter av farligt gods beaktas.

Natur, kultur, rekreation

Där kultur- och naturintressen och mark för tillkommande bebyggelse
överlappar varandra ska kultur- och naturintressen prioriteras.

Socio-ekonomiska

Ökat permanentboende kan medföra krav på ökad offentlig service, men
kan samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla befintlig service.
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Lindersmåla
I området, som gränsar till Kalmar kommun i söder,
finns byarna Lindersmåla, Sjöboda och Brunsmåla.
Området karaktäriseras av mindre byar och småbrutet
jordbrukslandskap med omväxlande skogsinslag. Ett
litet Småland i miniatyr med slingrande vägar, stenmurar
och röda hus med vita knutar.

I Brunsmåla finns bland annat pilevallar och hamlade
lindar.
Närheten till Kalmar gör området lämpligt för arbetspendling och strukturen med utspridda gårdar och torp
är attraktiv för fritidsboende.

Lindersmåla Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle medgivande 2003/6156
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Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
Miljöbalken 4 kap
Natura 2000

Vägar, E22.
Nej.
Nej.

Förordnanden
Väglagen 47 §
Miljöbalken

Byggnadsförbud 50 meter från E22.

Kulturminneslagen

Nej.

Vattendirektivet

Vattenförekomst SE630828-152843, Nävraån. God ekologisk status, risk
att statusen inte bibehålls p.g.a. övergödning. God kemisk ytvattenstatus.

Nej.

Övriga anspråk
Mark- och
vattenanvändning

Jord- och skogsbruk. Bostadsbebyggelse. Järnväg. Riksintresse E22.

Kommunikationer

E22 är en primär transportväg enligt Kalmar läns författningssamling
och är rekommenderad väg för transporter av farligt gods.

Bevarande

Kulturlandskapet har god överensstämmelse med det tidiga 1800-talets
odlingslandskap.

Hälsa och säkerhet

Genom området passerar transporter med farligt gods.

Generella ställningstaganden för JS-, N- och T-områden.
Dessutom:
Ett aktivt brukande av marken med respekt för dess värden är en förutsättning för att natur- och
kulturvärdena ska bestå.
Konsekvenser

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

Mark och vatten

Insatser för minskad belastning från jordbruket prioriteras.

Översvämningsrisker

Säkerställa och underhålla vägtrummor längs områdets mindre vattendrag.

Trafik

Påverkan från E 22 och järnvägen. Vid all framtida bebyggelseplanering
ska Trafikverkets rekommendationer om transporter av farligt gods
beaktas.

Hälsa och säkerhet

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas på ett tillfredställande sätt vid all
tillkommande bebyggelse.

5
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Länsstyrelsens
granskningsyttrande

Länsstyrelsen Kalmar län
Granskningsyttrande 2012-10-01
401-4984-12

I de fall översiktsplanens detaljerings grad inte är sådan
att ovan nämnda frågor kan avgöras övergår denna
bedömning att klaras ut vid samråd i samband med
detaljplaner eller tillståndsprövningar.

Granskning Mönsterås
översiktsplan del 3 inlandet,
Mönsterås kommun

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till berörda statliga
myndigheter. Sveriges geologiska undersökning (SGU),
Luftfartsverket (LFV), Statens geologiska institut (SGI),
Skogsstyrelsen och Trafikverket har inkommit med
synpunkter på granskningsförslaget, se bifogade bilagor.
Länsstyrelsens yttrande utgör statens samlade
bedömning på kommunens översiktsplan.

Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för
granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 3:14.
Handlingarna utgörs av själva planförslaget och en
samrådsredogörelse.
Under granskningstiden ska Länsstyrelsen avge ett
granskningsyttrande över planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte
följs,
3. redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket
miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av
mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt
sätt, och
5. en bebyggelse eller byggnadsverk blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.

Detta yttrande förtydligar och ersätter tidigare yttrande
daterat 2012-09-04.
Länsstyrelsens granskningsyttrande är en del av
översiktsplanen och ska därför finnas i samma
rapport eller samma upplaga som den antagna
planen.
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd
och vägledning i beslut om användning av markoch vattenområden samt hur den byggda miljön ska
bevaras och utvecklas. Planen ska även redovisa hur
kommunen avser att tillgodose riksintressen och
miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen anser att kommunen
i stort sett har beaktat Länsstyrelsens synpunkter i
samrådsyttrandet (2012-01-20) och att den därför i
huvudsak uppfyller innehållskraven i PBL. Den innebär
en naturlig fortsättning på kommunens två andra delar
av översiktsplanen (del I och II). Dokumentets kartor
behöver emellertid kompletteras med rubriker och
figurtexter för att kopplingen mellan text och kartor ska
bli tillräckligt tydlig.
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Riksintresse
Allmänt
Kommunen redovisar förekommande riksintressen
i text såväl som på karta, fast i separata kapitel (kap.
2 och 6). Länsstyrelsen anser att kommunen, för att
underlätta läsbarheten, bör redovisa text och kartor över
riksintressena på ett och samma ställe.

Infrastruktur
Länsstyrelsen gör med stöd av Trafikverkets yttrande
(se bilaga) bedömningen att kommunen bör redovisa
tydligare prioriteringar av förbättringsåtgärder
från kommunens sida på det statliga vägnätet samt
redovisa hur föreslagen mark- och vattenanvändning
påverkar riksintresset. Länsstyrelsen delar även i övrigt
Trafikverkets synpunkter.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen har under år 2012, i dialog med
kommunerna, tagit fram förslag till revidering
av riksintressen för kulturmiljö i Kalmar läns
fastlandskommuner. I Mönsterås kommun innebär
förslaget en revidering både av motivtexter och
områdesavgränsningar samt att ett riksintresseområde
utgår. Efter en formell remissomgång fattas beslut om
revideringen av Riksantikvarieämbetet.

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande att
uppgifter om de geotekniska förhållandena och
eventuella riskfaktorer (förutom översvämningsrisker)
saknades. I granskningshandlingarna har endast en
mycket översiktlig redovisning av markförhållande
infogats och synpunkten kvarstår därför. Se även
yttrande från SGI och SGU.

Mellankommunal samordning
Mellankommunala frågor är av stor betydelse för
Mönsterås
kommun och i översiktsplanen har
kommunen lyft behovet av mellankommunal
samverkan inom bland annat infrastruktur, elektronisk
kommunikation, kollektivtrafik, kustcykelled, turism,
och arbetsmarknad.Länsstyrelsen framförde i sitt
samrådsyttrande även att det mellankommunala
perspektivet kan lyftas ytterligare i frågor om
bostadsförsörjning,
dricksvattenförsörjning
och
handel. Länsstyrelsen i Kalmar län arbetar tillsammans
med kommunerna med att ta fram en regional
vattenförsörjningsplan för länet. Syftet med planen är
att säkerställa tillgången till vattenresurser i länet för
dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.
Planen kommer att sändas på remiss i slutet av

2012. Planen skall utgöra ett planeringsunderlag
för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid
översiktsplanering och annan ärendehandläggning. Det
är av stor vikt att de vattenresurser som pekas ut som
regionalt viktiga i planen får ett relevant och anpassat
skydd i ett flergenerationsperspektiv. För Mönsterås
kommun är följande vattendrag av regionalt intresse:
• Alsterån; Regionalt intressant eftersom den kan
förstärka den vattenproduktion som finns. Uvasjön
ingår i Alsteråns vattensystem. Mönsterås kommun
infiltrerar vatten från Alsterån i del av Högsbyåsen.
Vattendraget ligger inte inom vso och är inte
skyddad ur ett flergenerationsperspektiv.
• Emån; Emån är sydöstra Sveriges största
vattendrag och utgör Mönsterås huvudvattentäkt.
Emån inducerar i Högsbyåsen som är Högsby
kommuns huvudvattentäkt. Emån är ett Natura
2000- område och utgör riksintresse för sina
naturvärden. Det finns och har funnits många
verksamheter kring Emån, varav vissa är 1- och 2klassade MIFO- objekt som kan utgöra hot. Väg 34
och 37 löper längs med ån på ett antal ställen. Endast
en mindre del av Emån är skyddat med vso och ån
är inte skyddad ur ett flergenerationsperspektiv.
Att skydda dricksvattenresurserna kan göras på flera
olika sätt:

•

Beskrivas i kommunernas översiktsplan med
ett ställningstagande om att dessa resurser ska
skyddas mot exploatering som långsiktigt kan
motverka framtida dricksvattenförsörjning.

•

Fastställa och revidera vattenskyddsområden
och skyddsföreskrifter med stöd av 7 kapitlet
21-22 §§ miljöbalken.

•

Meddela kommunala föreskrifter om skydd för
ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
med stöd av 40 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Övrigt
130

Miljökvalitetsnormer - vatten

Jordbruksmark

I Länsstyrelsen samrådsyttrande (2012-01-20) framgick
felaktigt att allt vatten i kommunen är indelat i
vattenförekomster. Det som gäller är att vissa vatten
(inlands-, kust- och grundvatten) har definierats som
s.k. vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att skydda produktiv
jord- och skogsbruksmark från exploatering så långt
det är möjligt. Produktiv jord- och skogsbruksmark är
en grundläggande resurs för att producera livsmedel,
material och energi. Det ger arbetstillfällen och
skatteintäkter, och lär få ökande betydelse framöver.
Det är en även klimat- och säkerhetsfråga. Det finns
en konflikt mellan den goda jordbruksmarken och
utbyggnaden av tätorterna. Även ny etablering av
enskilda bostäder i jordbrukslandskapet kan skapa
konflikt mellan rationellt jordbruk och boende om inte
planeringen är väl underbyggd utifrån kunskap och
analys. I första hand bör en förtätning inom bebyggda
områdena eftersträvas.

För dessa vatten har Vattenmyndigheten i Södra
Östersjön fastställt miljökvalitetsnormer (MKN).
Länsstyrelsen anser att kommunens arbetssätt att dela in
kommunens geografiska yta efter avrinningsområden är
helt i linje med EU:s ramdirektiv för vatten. För att göra
planen tydligare bör kommunen även på kartor redovisa
vilken status och MKN som varje vattenområde har.
Med ett sådant underlag är det mera pedagogiskt att föra
en diskussion om fortsatta strategier för att förbättra
vattenkvaliteten.

Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen
Kommunen har inför granskning av översiktsplanen
valt att ta bort den del som i samrådsskedet behandlade
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS). Kommunen avser istället att ta fram ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen för LIS-områden. Från
och med den första oktober 2012 kan kommunen
söka stöd hos Boverket för planeringsinsatser för
LIS. Planeringsinsatserna ska slutföras innan den
första april 2017. Även detta projekt har bäring på
mellankommunala intressen och det tematiska tillägget
bör exempelvis redovisa befintlig service (offentlig
såväl som privat) både inom kommunens gränser och i
närliggande grannkommuner.

Miljöbedömningmiljökonsekvensbeskrivning
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska tydligt
kunna utläsas i planhandlingarna. Miljökonsekvenserna
ska redovisas enligt bestämmelserna i miljöbalken om
miljöbedömningar. Syftet med konsekvensbeskrivningen
är att förstärka översiktsplanens funktion som
beslutsunderlag.
I den aktuella översiktsplanen har kommunen valt att,
i enlighet med del I och II, redovisa konsekvenserna
av föreslagen mark- och vattenanvändning under varje
områdesbeskrivning (kapitel 4). Denna redovisning
gör det svårt att få en samlad bild av översiktsplanens
konsekvenser. Länsstyrelsen anser därför att kommunen
ska komplettera förslaget genom att upprätta en
samlad miljöbedömning av den föreslagna mark- och
vattenanvändningen för Mönsterås inland.

Boendeplanering
Mönsterås översiktsplan för inlandet fokuserar på
att erbjuda attraktiva boendemiljöer i syfte att öka
inflyttningen och för att stärka befintliga tätorter i goda
kollektivtrafiklägen. Länsstyrelsen saknar emellertid
uppgifter om hur kommunen har för avsikt att tillgodose
bostadsbehovet för bostadsmarknadens svaga grupper.
Kommunens vision om ett framgångsrikt och effektivt
mottagande och integrering av nya svenskar är däremot
mycket vällovlig.

Skogliga värden
Skogsstyrelsen har särskilt framfört följande vägledande
synpunkter:
• Aska bör återföras till skogen för att motverka
försurning.
• Inom skogsbruket är skyddszoner utmed
vattendragen viktiga för att minska utsläpp till
vatten av näringsämnen, slam och organiska ämnen.
• Nyckelbiotoper och andra naturvärdesobjekt får
inte skadas vid exploatering.
• Skogens sociala värden är viktiga att ta tillvara i det
tätortsnära skogsbruket.

Skyddsavstånd
För information om skyddsavstånd till flygplatser och
luftfartsradiosystem, se LFV:s yttrande. Beslut om att avge
detta yttrande har fattats av avdelningschef Eva Brynolf
efter föredragning av länsarkitekt Kerstin Ainouz.
I ärende har även deltagit miljöskyddshandläggare
Liselotte Hagström, och enhetschef Birgitta Eriksson.
Eva Brynolf

Kerstin Ainouz

Bilaga:
Trafikverkets yttrande 2012-08-20
Skogsstyrelsens yttrande 2012-08-24
Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande 2012-08-15
Luftfartsverkets (LFV) yttrande 2012-07-18
Sveriges geologiska undersöknings (SGU) yttrande 2012-08-10
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Underlagsmaterial

Lagar och förordnanden

Plan- och bygglagen (PBL)
Miljöbalken (MB)
Kulturminneslagen (KML)
Väglagen (VL)
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (2006:544).
Vattendirektivet
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.
Översiktsplan del 2 Kusten, antagen 2006.
Vindbruksplan för Mönsterås kommun, antagen 2010.
Lokala miljömål för Mönsterås kommun antagna 2008.
Strandskydd vs landsbygd –landsbygdsutveckling i
strandnära lägen ur ett kommunalt perspektiv,
Anna Nilsson examensarbete 30 p. magisterprogrammet
Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola 2010.
LUPEN, lokalt utvecklingsprogram för Mönsterås
kommun, idébank år 2010.
Gällande budget och ekonomisk flerårsplanering,
inklusive mål för verksamheterna.
Handikapplan för Mönsterås 2006-2007 antagen 2005.
Miljövårdsplan Mönsterås kommun, antagen 1993.
Avfallsplan för Mönsterås kommun 1998.
Beredskapsplan för Mönsterås kommun (antagen
1998).
Kalkningsplan Mönsterås kommun

Energi- och klimatstrategi för Mönsterås kommun,
antagen 2011.
Markradonundersökning för Mönsterås kommun
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7. Lagar aktuella för översiktsplanen
Miljöbalken

Miljöbalken (MB) 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.
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MB 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 riksintresse. 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 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.
//
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 får anläggningar som avses i 17
kap. 1 § 1 och 4 a § 1-11 inte komma till stånd.
På Öland får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och
4 a § 1-6 och 8-11 inte komma till stånd. Lag (2009:652).
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 samt 4 a § 1-6, 9
och 10 komma till stånd endast på platser där det redan
finns anläggningar som omfattas av bestämmelserna i
17 kap. 1 och 4 a §§. Lag (2005:571).
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 följande vattenområden med
tillhörande käll- och biflöden: // Emån //
Första och andra stycket gäller inte vattenverksamhet
som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan.
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).

MB 5 kap. Miljökvalitetsnormer
och miljökvalitetsförvaltning
Föreskrifter om miljökvalitet
1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs
för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön
eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för
människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela
miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap
i Europeiska unionen.
2 § Miljökvalitetsnormer skall ange
1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter
av betydelse eller som miljön eller naturen kan
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter
och som inte får överskridas eller underskridas efter
en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera
angivna tidsperioder,
2. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall
eftersträvas eller som inte bör överskridas eller
underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller
under en eller flera angivna tidsperioder,
3. högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten
av organismer som kan tjäna till ledning för
bedömning av tillståndet i miljön, eller

135

4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Miljökvalitetsnormer skall vid behov omprövas. Lag
(2003:890).
3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att
miljökvalitetsnormer följs. Lag (2010:882).

MB 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 en detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet
med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Lag
(2010:902).

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 §§.
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Naturminne

Strandskyddsområde

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.

13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och
vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt

Vad som i 5-8 §§ föreskrivs om naturreservat skall gälla
även för naturminnen.

Biotopskyddsområde
11 § Regeringen får i fråga om små mark- eller
vattenområden som på grund av sina särskilda
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djureller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda
meddela föreskrifter om
1. att samtliga lätt igenkännbara områden av ett
visst slag i landet eller i en del av landet ska utgöra
biotopskyddsområden, och
2. att en myndighet eller kommun i det enskilda
fallet får besluta att ett område ska utgöra ett
biotopskyddsområde.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens
från förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om
dispens ska prövas av den myndighet som regeringen
bestämmer, om dispensen avser ett område enligt
första stycket 1, och i andra fall av den myndighet eller
kommun som har bildat biotopskyddsområdet.
De åtgärder som behövs för att vårda ett
biotopskyddsområde får vidtas av kommunen, om den
har bildat området, och i fråga om andra områden av
den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en
åtgärd vidtas ska den som äger eller har särskild rätt
till området underrättas särskilt.
Ett beslut som avses i första stycket 2 ska gälla
omedelbart även om det överklagas. Lag (2009:1322).

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 djureller 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.

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten. Lag (2009:532).
14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd (strandskyddsområde).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att
utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från
strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften.
Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla
omedelbart även om det överklagas. Lag (2009:532).
15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras
eller andra anläggningar eller anordningar utföras,
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten
utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).
16 § Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller
åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål,
om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket
eller renskötseln och de för
sin funktion måste
finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av
regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som
omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken,
3. byggande av allmän väg enligt en fastställd
arbetsplan enligt väglagen (1971:948), eller
4. byggande av järnväg enligt en fastställd
järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande
av järnväg. Lag (2009:532).
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17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden
i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en
huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut
om dispens. Lag (2009:532).
18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta
upphäva strandskyddet i ett område, om

att

1. det är uppenbart att området saknar betydelse
för att tillgodose strandskyddets syften, eller
2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900)
avses att omfattas av en detaljplan och
a) behövs för byggande av en försvarsanläggning,
allmän väg eller järnväg, eller
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel
än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller
vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av
någon annan än en kommun.
Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast
om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området
i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre
än strandskyddsintresset.
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva
strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan
finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Förordning
(2011:393).

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta
som särskilda skäl utöver det som anges i första
stycket, om prövningen gäller ett sådant område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18
e §. Lag (2009:532).

18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och
dispensen avser

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga
om upphävande av eller dispens från strandskyddet
inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till
utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en
dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus
med tillhörande komplementbyggnader och andra
åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen
avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg
eller järnväg, eller

18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som

2. ett område som skyddas enligt andra
bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna
om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde
och skyddet har beslutats av någon annan än en
kommun. Lag (2011:392).
18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och
dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1
och 2. Lag (2009:532).
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man
beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad
omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från
Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven
eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen
mot Finland,
c) på Gotland, eller
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d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön,
Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan
på mark för bebyggelse i området, och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från
gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands
kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid
Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av
om en plats ligger inom ett sådant område som avses
i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande.
Förordning (2011:393).
18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från
strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs
för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta
gäller inte om en sådan användning av området närmast
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning
mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas
för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).
18 g § I fråga om strandskydd som har upphävts för
ett område genom en bestämmelse i en detaljplan
enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller för ett
område som har avsetts att omfattas av en detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt samma lag gäller
strandskyddet åter, om
1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller
områdesbestämmelserna, eller
2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts
med en ny detaljplan. Lag (2010:902).
18 h § En dispens från strandskyddet upphör att gälla
om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats
inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Lag (2009:532).

Miljöskyddsområde
19 § Ett större mark- eller vattenområde får av
regeringen förklaras som miljöskyddsområde, om det
krävs särskilda föreskrifter på grund av att området eller
en del av området är utsatt för föroreningar eller på
annat sätt innebär att en miljökvalitetsnorm inte följs.
Lag (2010:882).

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 10 kap. finns särskilda bestämmelser om
miljöriskområden.

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).

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
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förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det finns
synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i
ytterligare högst ett år.

senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG, har
valts ut som ett område av intresse för unionen ska av
regeringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart
även om det överklagas.

Regeringen får efter samråd med kommissionen
upphäva en förklaring enligt första eller andra stycket,
om områdets naturvärden inte längre motiverar en
sådan förklaring. Lag (2011:322).

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 någon av bestämmelserna i 7,
9-11, 18 a -18 e, 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. Lag (2009:532).

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,

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 28 a § 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

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

1. det saknas alternativa lösningar,

3. enligt internationella åtaganden eller nationella
mål om skydd för naturområden.

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

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

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

Ett område som tagits upp i förteckningen skall
prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet. Lag (2001:437).

29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse
enligt 29 §, är den som ansökt om tillståndet skyldig att
bekosta de kompensationsåtgärder som anges i beslutet
om tillstånd.

28 § Regeringen får förklara ett naturområde som
särskilt skyddsområde, om området enligt direktiv
79/409/EEG är särskilt betydelsefullt för skyddet av
vilda fåglar.

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).

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,

29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av
länsstyrelsen i det län där det berörda området finns.
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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).

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.

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras.
3 § Översiktsplanen är inte bindande.
4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn
till allmänna intressen vid beslut om användningen
av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses.
I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken anges särskilt.
5 § Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen
av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras,

Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de
överklagas.

3. hur kommunen avser att tillgodose de
redo- visade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,

Andra skyddsområden - Natura
2000

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser
att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen
med relevanta nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen, och

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden
inom Europeiska Unionen. Syftet är att hejda utrotningen
av djur och växter och förhindra att deras livsmiljöer
(habitat) förstörs. Det handlar om att värna de fåglar
och övriga arter samt andra värdefulla naturtyper som
är av gemensamt intresse för alla EU-länder.
Natura 2000 bygger på två av EG:s direktiv, nämligen
habitat- och fågeldirektiven. EG-direktiven är en form av
EU-lagar som medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa
på nationell nivå. Direktiven binder medlemsstaterna till
ett visst mål, men ger de nationella myndigheterna rätt
att välja hur målen ska uppnås. Sverige och övriga EUländer skall föreslå områden med berörda naturtyper
och arter som nämns i habitatdirektivet. Dessa områden
bildar tillsammans med de områden som utpekas enligt
fågeldirektivet nätverket Natura 2000.

Plan och Bygglagen
3 kap. Översiktsplan
1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som
omfattar hela kommunen.
2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första
stycket miljöbalken.
6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och
konsekvenserna av den tydligt framgår.

Förslag till översiktsplan
7 § Innan kommunen antar en översiktsplan eller en
ändring i den ska kommunen
1. upprätta ett förslag till plan eller ändring som
uppfyller kraven i 4–6 §§,
2. vid upprättandet av förslaget samråda med
myndigheter, kommuner och andra som är berörda
enligt 9–11 §§, och
3. ställa ut förslaget och låta det granskas enligt 12–
18 §§.
8 § Om planförslaget kan antas medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken, ska kommunen låta det bli föremål för
samråd och granskning på ett sätt som uppfyller också
kraven i 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken. Om en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas ska den finnas
tillsammans med planförslaget.
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Samråd om kommunens förslag
9 § När kommunen upprättar ett förslag till
översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen
samråda med länsstyrelsen samt med de berörda
kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ
i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering.
Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de
andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i
övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle
att delta i samrådet.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till
insyn och påverkan.
Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets
innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser
och det planeringsunderlag som har betydelse från
nationell, regional, mellankommunal eller annan
synpunkt.
10 § Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens
bedömningar och ge råd i fråga om sådana
allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör
tas till vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första
stycket miljöbalken,
4. verka för att sådana frågor om användningen av
mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir
olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
11 § Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet
i en samrådsredogörelse som också ska innehålla de
förslag som framförda synpunkter har gett anledning
till. Samrådsredogörelsen ska finnas tillsammans med
planförslaget.

Utställning och granskning av
kommunens förslag
12 § Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst
två månader.
13 § Kommunen ska kungöra utställningen av
planförslaget före utställningstidens början. Kommunen
ska anslå kungörelsen på kommunens anslagstavla och
införa den i en ortstidning. Av kungörelsen ska det
framgå var utställningen äger rum samt inom vilken tid,
på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget ska
lämnas.
Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
14 § Innan utställningen äger rum ska kommunen skicka
planförslaget och kungörelsen till länsstyrelsen och till
de kommuner och kommunala organ som avses i 9 §.
15 § Den som vill lämna synpunkter på planförslaget
ska göra det skriftligen under utställningstiden.
16 § Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett
granskningsyttrande över planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7
kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner
inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
17 § Efter utställningstiden ska kommunen i ett särskilt
utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit
fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett
anledning till.
18 § Om planförslaget ändras väsentligt efter
utställningen, ska kommunen ställa ut förslaget på nytt.
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Antagande
19 § Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande
och ändring av översiktsplanen.
20 § Kommunen ska redovisa länsstyrelsens
granskningsyttrande enligt 16 § tillsammans med
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit
planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.
21 § Ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller
först sedan beslutet har vunnit laga kraft.
22 § När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen
har vunnit laga kraft, ska kommunen utan dröjsmål
skicka följande handlingar till Boverket och länsstyrelsen
samt de berörda kommuner, regionplaneorgan och
kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering:
1. översiktsplanen,
2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §,
3. det granskningsyttrande som avses i 16 §,
4. det utlåtande som avses i 17 §, och
5. ett protokollsutdrag med beslutet.

Ändringar
23 § En översiktsplan kan ändras för en viss del av
kommunen. Den kan också ändras genom ett tillägg för
att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Om inte annat
följer av 24–26 §§, ska 1–22 §§ tillämpas när planen
ändras.
En ändring av planen för en viss del av kommunen
får redovisas med en annan detaljeringsgrad än för
översiktsplanen i övrigt.
Om planen innebär en ändring av den gällande
översiktsplanen ska sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas.
24 § Om ett förslag till ändring avser endast en viss
del av kommunen, får kommunen, i stället för att
ställa ut det enligt 12 §, anslå en kungörelse om
förslaget på kommunens anslagstavla och föra in
kungörelsen i en ortstidning. Kommunen ska hålla
förslaget, samrådsredogörelsen och i förekommande
fall miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliga för
granskning.
Av kungörelsen ska det framgå
1. var området som avses med ändringen ligger,
2. var förslaget finns tillgängligt för granskning,

3. att den som vill granska förslaget och lämna
synpunkter får göra det inom en viss tid
(granskningstid) som ska vara minst sex veckor,
och
4. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.
25 § Om kommunen kungör ett planförslag enligt 24 §,
ska kommunen i stället för att skicka handlingar enligt
14 §
1. senast den dag då kungörandet sker skicka
ett meddelande om innehållet i kungörelsen till
länsstyrelsen samt till de kommuner och kommunala
organ enligt 9 § som berörs,
2. skicka förslaget till länsstyrelsen, och
3. under granskningstiden hålla förslaget tillgängligt
för dem som vill granska det.
26 § Om kommunen kungör ett förslag enligt 24 §, ska
det som sägs i 15–17 §§ om utställningstiden i stället
avse granskningstiden. Om förslaget ändras väsentligt
efter granskningstiden, får kommunen kungöra det
ändrade förslaget i stället för att ställa ut det på nytt.

Översyn av planens aktualitet
27 § Kommunfullmäktige ska minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i
förhållande till kraven i 5 §.
28 § Länsstyrelsen ska minst en gång under den
mandattid som avses i 27 § redovisa sina synpunkter i
fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen
som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.
Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande
redogörelse till kommunen.
Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna
förhåller sig till översiktsplanen.
Länsstyrelsen ska lämna en sådan redogörelse till
kommunen också när kommunen begär det.

Lag om Kulturminnen m m
(KML)
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.
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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.

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.

2 kap Fornminnen

Skyddets innebörd och
omfattning

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.

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. Ordningsoch säkerhetsföreskrifter behandlas i § 39- 54 denna lag.
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Förkortningar / Förklaringar
GWh
KML
KWh
MB*
MWh
PBL
VL

gigawattimme
Lag om Kulturminnen m m
kilowattimme
Miljöbalken
megawattimme
Plan- och bygglagen
Väglagen

Huvudman
Huvudman
Kommunstyrelsen

Ledningsgrupp
Kommunstyrelsens presidium
Byggnadsnämndens presidium
Miljönämndens presidium

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 naturoch 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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