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Synpunkter på planförslaget?

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta 
planarbetet? Tekniska förvaltningen behöver få in ett skriftligt yttrande med 
avsändarens namn samt adress eller fastighetsbeteckning senast 2020-08-09.

Adress:     Kontakt handläggare:
Tekniska förvaltningen  Frida Emtorp
Mönsterås kommun   Planarkitekt
Box 54     frida.emtorp@monsteras.se
383 22 Mönsterås   0499-17000

Mönsterås

Timmernabben

Ålem

Blomstermåla

Fliseryd

Oknö

RINGA IN VART I KOMMUNEN 
PLANOMRÅDET FINNS!
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VAD ÄR EN 
DETALJPLAN?

INLEDNING

PLANPROCESSEN

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden och redovisar 
områden för allmän platsmark, kvartersmark och vatten. En detaljplan kan 
förstås som ett juridiskt bindande dokument mellan kommun, stat, markägare, 
grannar och andra berörda. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen för att nå en god helhetslösning, där planen sedan ligger som 
grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan gäller tills dess att den 
upphävs eller ändras och ersätts med en ny. 

Planläggningen av mark- och vattenområden är en kommunal angelägenhet, det 
så kallade planmonopolet. Det innebär att kommunen bestämmer och beslutar 
om planläggning av mark- och vattenområden inom hela kommungränsen.

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen 
hör även en planbeskrivning som beskriver hur planen ska förstås och 
genomföras. Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningar, syftet 
med planen, hur planen är tänkt att genomföras samt de överväganden och 
ställningstaganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn 
till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska planbeskrivningen redovisa på vilket sätt den i så fall gör 
det och särskilda skäl för avvikelsen. Planbeskrivningen ska även innehålla det 
illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Även en grundkarta, 
undersökning om miljöbedömning och fastighetsförteckning ska tas fram till 
detaljplanen. Beroende på planens omfattning kan också ytterligare handlingar 
behövas ta fram, ofta i form av olika utredningar.

Underlag

Översikts-
plan

Samråd

Granskning

Antagande Laga
kraft

Bygglov
kan sökas

Detaljplaneprocessen
Under samråd och granskning �nns 
möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget.  Därefter beaktas om möjligt 
inkomna synpunkterna och planen 
lämnas vidare till kommunfullmäktige 
för antagande. Berörda personer och 
organisationer vars synpunkter ej 
beaktats har därefter möjlighet att 
överklaga antagandebeslutet inom tre 
veckor.

Lagakraft innebär att 
detaljplanen blir 
juridiskt bindande. 

Översiktsplanen 
är vägledande i 
alla detalj-
planearbeten

Ex. Utredningar och analyser av 
planområdet och konsekvenser 
av planförslagets genomförande
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Processen för detaljplanering finns beskriven i Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande, vilket enligt 
PBL 5 kap 11§ innebär att länsstyrelsen, lantmäterimyndigheterna, berörda 
kommuner, sakägare och andra som har ett väsentligt intresse i frågan skall 
beredas tillfälle till samråd.  Under samrådsskedet ges berörda möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i 
en samrådsredogörelse. Eventuella ändringar förs in i förslaget. Efter beslut 
i miljö- och byggnadsnämnden ställs det slutliga förslaget ut för granskning i 
minst tre veckor. Även under granskningstiden går det att lämna in skriftliga 
synpunkter. Efter granskning kan redaktionella ändringar av planförslaget 
göras, och därefter antas detaljplanen av miljö- och byggnadsnämnden eller 
kommunfullmäktige. Efter antagande har sakägare, bostadsrättshavare, 
hyresgäster och boende som ej fått sina yttranden tillgodosedda, under tre 
veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Det är därmed en förutsättning 
att ha yttrat sig skriftligt under samråds- eller granskningsskedet för att kunna 
överklaga planen. 

TIDPLAN

PLANHANDLINGAR

Detaljplanen är ute på samråd 20XX-XX-XX till och med 20XX-XX-XX.
Under samrådsskedet finns planhandlingarna tillgängliga och ställs ut i 
kommunhusets entré, på kommunens tekniska förvaltning samt på hemsidan: 
www.monsteras.se/Bo-bygga/Kommunens-planarbete.

Uppdragsbeslut: 2017-08-31
Samrådsbeslut: 2020-06-18
Granskningsbeslut:
Antagandebeslut:
Lagakraft: 

Till detaljplanen hör följande handlingar:

Plankarta i skala 1:1000
Planbeskrivning
Grundkarta
Undersökning
Fastighetsförteckning
Bebyggelsehistorisk utredning, Kalmar läns museum, mars 2015
Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av fd deponi,
WSP Sverige AB, 2017-03-16
Platsspecifika riktvärden och åtgärdsförslag, WSP Sverige AB, daterad 2018-
12-07.
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Markägaren till fastigheten Nyemåla 3:125, Gabriel Keramik inkom till
kommunen 2014 med en planansökan om att kunna stycka av delar av 
fastigheten för bostadsändamål samt att komplettera befintlig verksam-
het med fler användningar. Denna godkändes 2014-05-14. Under tiden
mellan förfrågan och dagens datum har utredningar gällande bebyggel-
sehistorik och markförhållanden utförts som underlag till föreliggande
detaljplaneförslag. Då nya regler införts 2015 hur detaljplaner tas fram
och vilken instans som får anta dessa tog byggnadsnämnden ett nytt
planbeslut 2017-08-31.

För området finns gällande byggnadsplan pnr 4, fastställd 1959-03-12
med tillägg från 1984. I denna är marken till största del reglerad för
industriändamål. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
BAKGRUND OCH 
UPPDRAG

PLANENS SYFTE

SAMMANDRAG AV 
PLANFÖRSLAGET

FÖRENLIGT MED 3, 4 
& 5 KAP, MB

Syftet med föreliggande detaljplan är att utöka markanvändningen från
att främst varit industriändamål till ändamål för bostäder, äldreboende, 
centrumverksamhet och lättare verksamheter. Syftet är även att reglera
befintlig utfyllnad som deponi, för att denna ska kunna styckas av från 
industrifastigheten inför en försäljning eller utveckling av den senare.

Tre genomgripande frågor som måste beaktas i planarbetet är planom-
rådets bebyggelsekaraktär och den deponi av keramikskärv som verk-
samheten fyllt ut mot Östersjön. Vidare är planområdet lågt beläget 
och planområdet måste exploateras med hänsyn till klimatförändringar, 
d.v.s. ligga utom risk för havsnivåhöjningar samt extremvattenstånd. 
Planförslaget avser även till att bevara den bebyggelsekaraktär som idag 
finns i området genom regleringar av bl.a. utnyttjandegrad, byggnader-
nas höjd och bevarandevärda element.
Detaljplanen innebär även att berörd del av gällande plan från 1959
upphävs. 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:
• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hus
hållning av mark- och vattenområden. (MB kap. 3)
• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet. (MB kap 4.)
• Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. (MB kap 5.) 
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PLANDATA

MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet är beläget i Timmernabben. Området avgränsas i norr av
Sjögången (lokalgata), i väst av Strandavägen, i söder av Nyemåla 3:14,
och i öst av Timmernabbeviken.

Områdets areal uppgår till ca 1,9 hektar, varav ca 0,4 ha är vattenområ-
de.

Planområdet i centrala Timmernabben.

Fastigheter inom planområdet.

Marken inom planområdet är privatägd och består av tre fastigheter,
Nyemåla 3:123, 3:125, och 3:15.

NYEMÅLA 3:123

NYEMÅLA 3:125

NYEMÅLA 3:15
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I Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kusten, antagen 2006, redovisas inte 
området för planområdet med någon specifik anspråksgräns. Området
är därför enligt ÖP tänkt att utvecklas enligt gällande detaljplan, vilket
innebär industri- och bostadsändamål. För att kunna utveckla området
krävs dock en viss modernisering, vilket även är ett av målen enligt
översiktsplanen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN

GÄLLANDE  
DETALJPLAN

RIKSINTRESSEN, 
STRANDSKYDD & 
FORNLÄMNINGAR

Planområdet ingår i följande gällande detaljplan:
Förslag till byggnadsplan över Timmernabbens samhälle, fastställd
1959-03-12 med tillägg 1984 (Plan nr 4). I gällande plan är berört om-
råde utpekat för industri- och bostadsändamål.

Utdrag ur gällande detaljplan för området

Planområdet ingår i ett område av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken.
Riksintresset högexploaterad kust (MB 4:1 och 4:4) innebär i första 
hand en begränsning mot utbyggnad av nya fritidshus. Eftersom plan-
förslaget syftar till att utveckla området inom befintlig bebyggelse anses 
inte planen strida mot riksintressets syfte.

Planområdet tangerar i öst även områden utpekade som riksintresse för
naturvård. Riksintresset för naturvård; Mönsterås skärgård sträcker sig
från Påskallavik i norr till Timmernabben i söder och beskrivs kortfat-
tat som Variationsrik skärgård av främst geologiskt intresse. Föreslagen
markanvändning anses inte motverka riksintressets syfte då ingen ny 
mark tas i anspråk. 
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PLANENS BEHOV AV 
MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)

Enligt 7 kap 18 g § miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt 
när en detaljplan ändras eller ersätts. Därmed gäller strandskydd 100
meter från Kalmarsund. Förutsättningen att upphäva strandskydd är att
det föreligger särskilda skäl och att intresset av att ta området i anspråk,
på det sätt som avses med planen, väger tyngre än strandskyddsintres-
set.

Mönsterås kommun gör bedömningen att särskilt skäl för undantag
från förbud enligt 7 kap 18 c § p 1 mb föreligger för all kvartersmark,
då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Gällande W-områden är kommu-
nens bedömning att det återinträdda strandskyddet kan upphävas enligt
7 kap 18 c § p 1 och 3. D v s att området redan är ianspråktaget genom 
planlagd mark.

Ett av strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strän-
der och vattendrag. Strandskyddet syftar också till att skydda vattendra-
gens naturvärden. Detta bedöms inte påverkas negativt av planförsla-
get. På plankartan införs en generell bestämmelse ”Strandskyddet
upphävs för all kvartersmark inom planområdet”.

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar utpekade enligt
fornminnesregistret.

Enligt plan och bygglagen PBL 5 kap 18 § och miljöbalken MB 6 kap
11 §, skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla planer 
och program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som 
stöd för kommunens ställningstagande görs en s.k. undersökning om
planen antas medföra betydande miljöpåverkan. Om den visar på en
betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas
i en miljökonsekvensbeskrivning.

En undersökning, daterad 2020-05-26, har upprättats och bifogas plan-
handlingen. Checklistan utgör grund för kommunens ställningstagande
att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därför inte göras.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
PLATSENS HISTORIA Timmernabben är Mönsterås kommuns mest utpräglade kustsamhälle.

Det växte upp omkring byarna Nyemåla och Gissemåla och dess last-
platser. Nyemåla byshamnläge hette Timmernabben och Gissemålas
Tillingenabben. Timmernabben är känt sedan 1700-talet som varvsort
och exporthamn för traktens virke. Vid mitten av 1800-talet började
orten växa till och blev snart ett helt samhälle med bostadsbebyggelsen
koncentrerad utmed den gamla landsvägen genom Timmernabben.
Den största förklaringen till ortens snabba expansion var etableringen
av omfattande varvsverksamhet, sågverksindustri, rederiverksamhet
och trävaruexport. Varvsrörelsen etablerades i större skala omkring
1840 och fortgick i cirka 80 år till år 1921 då det sista fartyg som bygg-
des i kommunen färdigställdes.

Under 1850-talet kom Henrik Lorenzen Hammer till Timmernabben
från Bornholm. Han köpte ett större område i Nyemåla by nr. 3, kallat
Sjöhorvan. Denna tomt kom att innefatta hans egen bostadstomt,
nuvarande Nyemåla 3:8 och fabrikstomten, nuvarande Nyemåla
3:125. År 1857 startade han trävaruaffär och skeppsvarv. År 1859
startade Henrik Hammer Tillinge Fayennce & Terracotta Fabrique.
Leran hämtades från Bornholm och togs iland via den egna hamnen
i Timmernabben. Bränsle fick man från sågverkens avfall. Han uppför-
de den s.k. Hammerska fastigheten, ett bostadshus med uthus strax
öster om fajansfabriken, Nyemåla 3:8. Keramiker Carl Dam och Lars
Jörgensen gick in som delägare och driftsledare i företaget. Flera skick-
liga yrkesmän flyttade hit från Bornholm. Även Lagmannen J.P Berg
på Råsnäs och konsul P. Deurell var delägare i företaget som visade sig
vara lönsamt, vilket ledde till utvidgningar. Man byggde en filialfabrik i
Oskarshamn år 1863 ”Oscarshamns Fayence Fabrique”. Flera personer
gick in som delägare.

År 1865 byggde företaget en större fabrik i Timmernabben kallad 
”Tillinge nya fabrik”. 1874 lades fabriken i Oskarshamn ner. De
varor som framställdes gick huvudsakligen till grossister i olika delar av
landet. Mindre partier uppköptes av kringresande försäljare. Omkring
år 1905 tog sonen Harald Hammer över ansvaret för fabriken. Med
honom förändrades och moderniserades keramiksortimentet med
nya modeller och glasyrer. Företaget anställde gipsgjutare och började
tillverkning av gipsprodukter.

Mellan åren 1917-19 hölls fabriken utarrenderad. År 1924 begärdes
företaget i konkurs. År 1925 såldes fabriken till konstnären och grafi-
kern Gabriel Burmeister som startade ”Gabriel Fajans Verken”.
Han hade tidigare bl.a. varit konstnärlig ledare för Upsala-Ekeby AB
och Bobergs Fajansfabrik i Gävle. Dekoratören Hjalmar Dahl följde
med till Timmernabben från Bobergs Fajansfabrik.



11

SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

År 1930 totalförstördes lokalerna av en brand, endast kvarnen klarade
sig. Fabrikslokalerna byggdes upp igen. Under 1930-talets början
byggdes disponentbostaden med trädgårdsanläggning. År 1939 brann
fabriken ner en andra gång, även nu klarade sig kvarnen. Åter igen
byggdes fabriken upp och utvidgades med moderna byggnader och
tidsenliga maskiner och ugnar. Gabriel Burmeister ledde förtaget till
1940-talet då hans söner övertog ledarskapet.

Under 1940-talet byggdes kontorsdelen. På 1950-talet expanderade
tillverkningen av framför allt blomkrukor. År 1953 byggs längan
som kallas ”Korea” efter Koreakriget som avslutas år 1953.

Sedan 1978 leds företaget av tredje generationen Burmeister som
även startat en tillverkning av specialkakel för kakelugnsindustrin och
tillverkning av kakelugnar. År 1985 påbörjades kakeltillverkningen och
området byggs till med en länga för detta.

Situationsplan över fastigheten, från 1929
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NATURMILJÖ, 
MARK & VEGETATION

GEOTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet utgörs av tomtmark för industri, bostadsändamål och
vattenområde. Ingen kännedom finns om särskilt värdefull flora eller
fauna. Marken som inte är bebyggd eller utgörs av köryta, består främst
av en gräsyta mot havet i öster. Detta område är en utfyllnad med rest-
produkter från keramiktillverkning – mestadels keramikskärv. Vidare
finns rester av en trädgårdsanläggning vid disponentvillan i nordöst
som uppfördes på 30-talet.

Övrig vegetation består av enstaka träd och mindre bestånd av sly.

Vegetation rund den gamla disponentvillan

Söder om planområdet ligger en rastplats och ”strandpark”. Här finns
även samhällets busshållplats.

Naturen bevaras till största del även om planen möjliggör utvidgning
av befintliga tomter genom att delar av naturmark omvandlas till tomt-
mark.

Enligt jordartskartan från SGU ingår planområdet i moränskärgården
med främst sandstens- och kvartsitberggrund.

Området är även utfyllt med skärv från keramiktillverkningen. 
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BEBYGGELSE &  
BYGGNADSKULTUR

Byggnader inom området som beskrivs nedan

Planområdets bebyggelse består framförallt av byggnader som tillhör
keramikindustrin. Många av dessa har kulturhistoriska värden och finns
beskrivna i ”Bebyggelsehistorisk utredning inför ny detaljplan”, Kalmar
läns museum, daterad mars 2015. I norr ingår även en bostadsfastighet.

Bostadshus i nordväst (1)
I den norra delen ligger ett 1 ½ plans bostadshus från 20-30 tal. Fastig-
hetens bostadsändamål ligger kvar i föreliggande detaljplan men kom-
mer att regleras för att kunna få till en bättre infart till keramikfabriken.
Del av industrimarken regleras som bostadsändamål och vice versa. På
fastigheten finns befintliga korsade ledningar vilket innebär u-områden.

Kontorsbyggnaden (2) och industrilänga (3)
Kontorsbyggnaden tillkom i slutet av 40-talet och ritades troligen av
Stig-Olof  Burmeister. Byggnaden innehåller både kontor, reception,
sammanträdeslokal och garage i souterräng mm. Byggnaden är uppförd
i ett plan med platt tak. En invändig trappa knyter samman byggnaden
med industrilängan från 30-talet. Byggnaden har en enkel putsfasad
med en markerad entré under ett skärmtak. Kontoret har både kvar
den ursprungliga exteriören och interiören.
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Byggnaden bedöms ha ett högt bebyggelsehistoriskt värde. Byggnaden
har ett tydligt lokalhistoriskt värde och en viktig funktion för industri-
miljön. Kontorsbyggnaden har höga arkitektoniska gestaltningsvärden
och ett funktionalistiskt formspråk.

De antikvariska rekommendationerna är att byggnaden bör beaktas
som särskilt värdefull enligt PBL 8 kap 13 § och vara skyddad mot
rivning samt exteriör och interiör förvanskning.

Byggnaderna är ej undersökta för eventuella föroreningar, men bedöms
inte vara förorenade då endast lera i vått tillstånd hanterats.

Väderkvarnen (4)
Väderkvarnen byggdes på 1850-talet på Näsholm för att sedan flyttas
1865 till platsen den står på idag. Dess funktion var att pumpa upp vat-
ten till lerberedningen. Kvarnen är den äldsta byggnaden på fastigheten
och genomgick renovering på 1950-talet då all mekanik togs bort och
en övernattningslägenhet för kundändamål inreddes. Väderkvarnen be-
döms ha högt bebyggelsehistoriskt värde. Den uppfördes då Timmer-
nabben bl a hade omfattande varvsverksamhet och har därför också
industrihistoriskt värde. Kvarnen har med sin höjd det mest markanta
inslaget i samhället. Typen av väderkvarn, s.k. holländarkvarn, är ovan-
lig i Sverige. Kvarnen har en nedre våning uppförd i korsvirkesteknik,
vilket är ovanligt för Småland. Detta gör byggnaden intressant ur ett
bebyggelsehistoriskt avseende.

De antikvariska rekommendationerna är att kvarnen bör beaktas som
en särskilt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 13 § och vara försedd
med skyddsbestämmelse som skyddar mot rivning och exteriör för-
vanskning.

Byggnaden är ej undersökt för eventuella föroreningar, men bedöms ej
vara förorenad då verksamheten i denna endast har inneburit hantering
av vatten och lera.
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Butikslokalen (5) och fabrikslängan ”Korea” (6)
Byggnaden uppfördes på 1950-talet under Koreakriget, varav namnet.
Anläggningen har en förenklad putsfasad med butiksdel och fabrik i
två våningar. Byggnaderna har platt eller svagt lutande sadeltak. Bägge
byggnader har rektangulära, liggande fönster som är symmetriskt place-
rade i fasaden. Byggnaderna har stora delar av den ursprungliga exteri-
ören som fönster, dörrar och orginalputs kvar. Fabrikslängan ”Korea”
är i dagsläget i dåligt skick.

Byggnaderna har bedömts ha ett bebyggelsehistoriskt, lokal- och
industrihistoriskt värde då de berättar om en expansion och viktig tid i
Gabrielverkens historia. Ur lokalhistoriskt perspektiv beskriver byggna-
derna Timmernabbens historia. Både industrilängan och butiken har
ett modernistiskt, industriellt formspråk med arkitektoniska gestalt-
ningsvärden.

De antikvariska rekommendationerna är att byggnaden bör hållas i vår-
dat skick så dess utformning och tekniska egenskaper bevaras- Under-
hållet ska anpassas till de kulturhistoriska värdena. Ändring eller flytt av
byggnad ska utföras varsamt så byggnadens karaktärsdrag och kultur-
historiska värden bevaras. PBL 8 kap 14 och 17 § gällande underhåll
och varsamhet bör följas.

I butiksbyggnaden har endast försäljning skett och bedöms därför ej
förorenad. I ”Korea” har däremot glasering och bränning av gods skett
under 50-60 talet. Byggnaden kan vara förorenad och bör undersökas.

Fabriksbyggnaden ”Korea” med sin typiska exteriör med liggande fönstersättning



16

SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

Disponentbostaden (7)
Bostadshuset uppfördes på 30-talet som bostad till Gabriel Burmeister
och hans familj. Byggnaden omgavs av en ambitiöst gestaltad träd-
gårdsanläggning med terrasseringar, murar och rabatter. Huset har två
våningar med svagt lutande sadeltak. Fasaden har en förenklad putsar-
kitektur och en altan på andra våningen. På tomten finns även ett
uthus uppfört i modernare korsvirkesteknik. Disponentbostaden har
kvar ursprungliga detaljer som fönster och dörrar. Ett tydligt funktio-
nalistiskt formspråk finns.

Byggnadens bebyggelsevärde bedöms som högt. Den har även ett tyd-
ligt personhistoriskt och lokalhistoriskt värde. Byggnaden berättar om
en expansiv period för fabriken och en ägare med höga ambitioner.
Ur lokalhistoriskt perspektiv berättar byggnaderna och trädgården om
Timmernabbens historia. 

Villan bör betraktas som en särskilt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 
13 §.

Byggnaden är ej undersökt för eventuella föroreningar, men bedöms ej
vara förorenad då den endast använts för bostadsändamål.

Övriga byggnader (8)
Övriga fabriksbyggnader uppfördes på 80-talet och saknar högre vär-
den.

Områden i byggnader där glasyr hanterats eller bränts kan vara påver-
kat av metallinnehållet i glasyren. Inför rivning eller renovering av
byggnader bör därför noggrannare inventering genomföras för att
besluta om korrekt hantering av betong.

En bestämmelse har införts på plankartan som gäller för hela området
om att ”Startbesked får inte ges för väsentligt förändrad markanvänd-
ning förrän eventuella föroreningar i mark och byggnader avhjälpts”.
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GATOR & TRAFIK Planområdet nås via Strandavägen. Här ligger infarterna till Gabriel
Keramiks olika delar. Via Sjögången som ligger direkt norr om plan-
området nås bostadsfastigheterna. Trafiken på Strandavägen uppgår
enligt NVDB (Nationell vägdatabas) till 1000-2000 ÅDT, varav 10
procent är tung trafik (2019). ÅDT betyder årsdygnstrafik och är det 
genomsnittliga trafikflödet för fordon per dygn under ett specifikt 
mätår.

Dagligen kommer leveransfordon för inkommande och avgående
gods/paket. Dessa angör planområdet via Strandavägen och planområ-
dets södra del. När det gäller större och tyngre leveranser av lera
och gjutmassa samt färdiga kakelugnskit, sker dessa via semitrailer som
parkerar på västra sidan av Strandavägen. Godset lastas och lossas med
hjullastare för vidare transport till verksamhetsområdet. I dagsläget
sker dessa transporter en gång i veckan.

Strandavägen som är huvudgatan genom Timmernabben

Busshållplats finns direkt söder om planområdet med kollektivtrafik till
bl a Mönsterås och vidare till Kalmar och Oskarshamn.
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FÖRORENAD MARK Från processen vid keramiktillverkningen som pågått på platsen har
gods som inte hållit ställda kvalitetskrav kasserats och bildat s.k. skärv.
Denna skärv användes sedan under lång tid för utfyllning av strandlin-
jen. Före ca 1970 användes även slam från sedimenteringskar för
utfyllnad. Under 1930-talet brann fabrikslokalerna ner vid två tillfällen
och rester från dessa bränder användes som utfyllnad. Mellan 1975 och
1985 var deponering av industriavfall tillståndsgiven. De glasyrer som
användes innehöll bl.a. bly, kadmium, kobolt vilka vid förbränning ger
färg till godset.

I syfte att kartlägga fyllningens mäktighet, utbredning och sammansätt-
ning av miljöstörande ämnen genomfördes en miljöteknisk markunder-
sökning (WSP Sverige AB, daterad 2017-03-16) samt provtagning av
ytvatten, sediment och grundvatten. Prover analyserades med avseende
på grundämnen, oljekolväten samt PAH. I merparten av analyserade
jordprover (18 av 23) uppmättes bly över generella riktvärdet för
känslig mark (KM), även halter över mindre känslig mark (MKM)
fanns i ett flertal prover. Bly är dominerande ämne men även koppar,
kobolt, zink, PAH M och PAH H finns i halter över generella riktvär-
den. Ytvattenprover och sedimentprover visade halter över regional
bakgrund. Grundvattenprover visar på halter under Södra Östersjöns
förvaltningsplans beslutade riktvärden (08FS 2016:15). Laktest gjordes
i samlingsprov, resultat visade mycket låg lakning och motsvarande
inert avfall. Platsspecifika riktvärden beräknades då förutsättningarna
avseende lakbarhet och human exponering inte stämde med generella
antaganden (KM eller MKM).

Riskbedömningen gällande hälsa visar att representativ blyhalt och
PAH-H halt från området är högre än beräknat riktvärde. Genomförda
laktester visar låg rörlighet och vid analys av biotillgänglighet för bly
och zink visar den på lägre biotillgänglighet jämfört med de antagna
värdena i de generella riktvärdena. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till
vid bedömning av både hälsorisker och miljörisker är materialets(skär-
ven) struktur. Fältprotokollen visar att fyllning till stora delar består av
större stycken (>20 mm) av skärv. Även detta begränsar tillgänglighe-
ten för människor då exponering främst sker oavsiktligt för finmaterial
exempelvis. i samband med markarbeten.

I markmiljön överskrids halter av bly, zink, koppar nivåer där markle-
vande organismer kan påverkas om jämförelse görs mot totalhalter. Bly
och zink har en lägre biotillgänglighet och därmed betydligt lägre på-
verkan på marklevande organismer. Påverkan på marklevande organis-
mer kan komma både från innehåll av metaller men även från material-
ets struktur/textur. Till följd av materialets sammansättning bedöms en
lägre skyddsnivå vara acceptabel för området.
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I området som påverkas av vatten, har det material som använts för
utfyllnad visat sig innebära mycket låg lakning. Merparten av fyllning
förekommer ovan grundvatten. En viss del är dock i nivå för grundvat-
ten och vid en eventuell framtida höjd grundvattenyta kommer majori-
teten av utfyllnadsområdet befinna sig i den mättade zonen. Halterna
i grundvatten visar på något förhöjda halter av bly i provpunkten med
filter i utfyllnadsdelen. Den förhöjda blyhalten bedöms vara lokal och
även om materialet visar på låg lakning kan det inte uteslutas att en viss,
om än begränsad, utlakning kan ske vid höjd havsnivå. Förhöjda halter
av bly i sedimenten kan tyda på en påverkan av pågående läckage från
land men det kan även vara historiska utsläpp. Med hänsyn taget till att
högst halter finns i sediment där processvattenledning mynnar, att ett
prov indikerar på ökade halter nedåt i profilen samt att grundvattnet
har halter under riktvärdet kan de historiska utsläppen misstänkas som
orsak till merparten av de förhöjda halterna i sedimenten.

I kontroll av recipient visas visst påslag i ytvatten, med barium och
bly endast över bakgrundshalter och arsenik, koppar och zink över
gränsvärde för att inte uppnå god status. Det kan inte uteslutas att
dessa halter är från läckage från påverkat sediment i grunt vatten.
Beräkning av spridning visar ett bidrag till ytvatten som är högre än
bidrag från bakgrund och även en spridning som är högre jämfört med
ett förorenat område med halter motsvarande KM/MKM. Halterna i
grundvattnet är under riktvärdet i förvaltningsplan för Södra Östersjön
(2016). Halterna av bly i ytvattnet ligger under riktvärdet och bör inte
innebära någon risk. Halterna av arsenik, koppar och zink överskrider
miljökvalitetsnormer i ytvatten och det kan därför inte uteslutas att
spridning från sediment eller markområden innebär en toxisk effekt på
vattenlevande organismer. Det är dock mycket troligt att utspädningen
i vattenmassan är så stor att halterna inte når effektnivåer. Någon
påverkan på hela vattenförekomsten bedöms ej förekomma.

Slutsatsen av miljöriskbedömningen är att tillgänglighet (möjlighet till
exponering) för fyllning bestående av skärv och slamrester bör begrän-
sas. Detta sker genom att området för deponin regleras som deponi,
styckas av från industrifastigheten och inte görs tillgänglig för exploate-
ring i föreliggande detaljplan.

Vidare är området föremål för ett pågående MIFO-arbete. Resultatet
av denna kommer troligen innebära att mer provtagning kommer att
ske mellan samråd och granskning för att utröna hur gränsdragningen
noggrannare ska regleras mellan området för bostäder och föreslagen
deponi i öster.

För eventuella föroreningar i byggnader, se avsnitt om bebyggelse och
byggnadskultur. 



20

SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

I kommunens översiktliga radonutredning har marken inom planområ-
det klassats som lågradonmark. Därför ställs inga särskilda krav på nya
byggnader.

RADON

RISK, SÄKERHET & 
STÖRNINGAR

Några miljö- eller riskfaktorer som hotar människors hälsa och säker-
het bedöms inte uppkomma på grund av planen. Närheten till Öster-
sjön medför dock risk för översvämning i samband med framtida
höjning av medelvattennivån och därtill extremvattenstånd.
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PLATSENS FÖRÄNDRINGAR
PLANERADE BYGG-
RÄTTER

En detaljplan möjliggör endast förändringar i ett område och kan
inte tvinga fram ny bebyggelse. I detta kapitel beskrivs de förändringar
inom planområdet som planförslaget möjliggör. Efter detaljplanen
har fått lagakraft är det upp till fastighetsägare att utnyttja
de möjligheter som uppkommer med en ny detaljplan.

Detaljplanen reglerar främst befintlig bebyggelse, men med nya an-
vändningsbestämmelser för att modernisera den gamla industriplanen.

Befintlig bostadsfastighet, Nyemåla 3:123 och en mindre del av fastig-
heten Nyemåla 3:125 ges bestämmelsen B, vilket fastställer befintlig
markanvändning samt möjligheten att utöka bostadsfastigheten något
åt söder för en bättre funktion. Byggrätten föreslås bli 25% av fastig-
hetsarean och med en nockhöjd om maximalt 9,0 meter över nollpla-
net.

För disponentbostaden som ligger i den östra delen av planområdet ges
också bestämmelsen B, för att kunna nyttjas för bostadsändamål och
kunna avstyckas från befintlig industrifastighet. Även här föreslås bygg-
rätten bli 25% av fastighetsarean och med en nockhöjd om maximalt
9,0 meter över nollplanet. Inom denna del införs även en q-bestämmel-
se som innebär att huvudbyggnadens exteriör inte får förvanskas.

För den största delen av det forna industriområdet införs bestäm-
melsen ZCBD. Detta ger möjligheten att relativt fritt kunna avveckla 
industriverksamheten och utveckla området med bl a bostäder, cen-
trumverksamheter och eventuellt äldreboende. För byggnader inom 
området som bedömts antikvariskt intressanta införs olika q-bestäm-
melser samt att nya byggnader ska anpassas till befintliga byggnaders 
skala och utformning. En byggrätt på maximalt 50% av fastighetsytan 
och en nockhöjd om 9,0-13,0 meter over nollplanet tillåts.

Då området ligger nära Östersjön och risk för översvämning och höjt
vattenstånd föreligger, har en bestämmelse om att nya huvudbyggna-
ders grundläggning ska klara ett vattenstånd om +2,8 meter.

Den östra delen, delen som är utfylld med bl a keramikskärv, ges be-
stämmelsen J1 - dvs deponi. Bestämmelsen införs för att kunna hantera
den gamla utfyllnaden som en egen fastighet och avgränsa från övrig
markanvändning.

För vattenområdet som ingår i fastigheterna införs bestämmelsen W -
öppet vattenområde.



22

SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

GATOR & TRAFIK Inga förändringar i det övergripande vägsystemet sker.

Infart till de två bostadsfastigheterna och industriverksamheten via
Sjögången samt infart till deponin i söder föreslås hanteras genom
bildande av servitut.

TEKNISK 
FÖRSÖRJNING

MILJÖ OCH  
MILJÖKVALITETS-
NORMER

Området är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Ledningsdrag-
ningar för VA säkras mot att bebyggelse inom kvartersmark tillkommer
ovan ledningar via införande av u-områden. Dagvatten hanteras lokalt
inom planområdet då ytan naturligt sluttar mot havet i öster.

E.ON ansvarar för elförsörjningen inom området. Tekniska ledningar
säkras mot att bebyggelse sker ovanpå ledningarna via så kallade
u-områden inom kvartersmark. Markreservat för allmänna underjordis-
ka ledningar innebär att det inte får bedrivas verksamhet eller vidtas
andra åtgärder som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar.

TeliaSonera Skanova Access AB är ansvarig teleoperatör. Befintliga
ledningar skyddas från exploatering på kvartersmark av u-områden.

Avfallshantering skall ske enligt anvisningarna i kommunens avfallsplan
och renhållningsordning. Från verksamheterna inom planområdet
hanteras avfall i form av slam som hämtas av särskilda transporter två
gånger i månaden.

I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har
iakttagits och att inte planen medverkar till att dessa överträds. Det
finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet.

Det är främst i storstäder som det finns problem med att uppfylla mil-
jökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i luften. I mellansto-
ra och mindre städer är det framför allt vid påtagligt trafikalstrande
verksamheter som det kan komma i fråga. Detaljplanen medger ökad
byggrätt för bostäder, men bedöms inte påverka luftkvaliteten i områ-
det så att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. I anslutning
till planområdet återfinns inga verksamheter som är bullerframkallande.
Bullernivåerna i området bedöms inte medföra skadliga risker för
människors hälsa och inte heller överskrida gällande miljökvalitetsnor-
mer.

Planområdet är beläget i delavrinningsområde Lövöområdet som myn-
nar ut i vattenförekomsten Lövöområdet. Vattenmyndigheten i Kalmar
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län har beslutat om miljökvalitetsnormer för ytvatten i Lövöområdet.
Den ekologiska statusen har klassats som måttlig och den kemiska som
ej god. Målet är att uppnå god kemisk status 2021 eller senast 2027.

Lövöområdet - recipient för dagvatten från planområdet

Planområdet utgörs av största delen, med undantag för den utfyllda de-
len närmast havet av hårdgjord yta med bebyggelse. Dagvattenkvalitén
från området förväntas bli bättre om området omvandlas från dagens
industriverksamhet till exempelvis boende och service, då hanteringen
av kemikalier, transporter och dylikt minskar. Den hårdgjorda ytan
kan komma att minska då de ytor som idag används som kommunika-
tionsytor kan omvandlas till grönytor. Andelen hårdgjord yta regleras
inte i detaljplanen, men mer grönska inom planområdet och eventuella
dagvattenlösningar som exempelvis regnbäddar kan anordnas om detta
bedöms behövas vid en framtida exploatering.

I den utförda miljötekniska markundersökningen visar föroreningsni-
våer i grundvattnet vara under riktvärdet för förvaltningsplan för Södra
Östersjön (2016). Halterna av bly i ytvattnet ligger under riktvärdet
och bör inte innebära någon risk. Halterna av arsenik, koppar och zink
överskrider miljökvalitetsnormer i ytvatten och det kan därför inte
uteslutas att spridning från sediment eller markområden innebär en
toxisk effekt på vattenlevande organismer. Det är dock mycket troligt
att utspädningen i vattenmassan är så stor att halterna inte når effektni-
våer. Någon påverkan på hela vattenförekomsten bedöms därför ej
förekomma. Se även avsnitt om dagvattenhantering under ”Tekniska
frågor” i genomförandedelen.

Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte påverkar luft, 
buller eller vattenkvaliteten nämnvärt i området så att miljökvalitetsnor-
merna riskerar att överskridas.
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Vidare föreslås kompletterande provtagningar i området mellan före-
slagen deponi ”J1” och övrig markanvändning för att mer noggrant
avgränsa deponiområdet och eventuell förorenad mark, då gränsen 
idag är svår att fastställa.

PLANBESTÄMMELSER I en detaljplan anger kommunen gränser för vad som är allmän plats,
kvartersmark och vattenområden. Inom respektive område kan planbe-
stämmelser anges som styr hur området får användas. Här följer en
närmare beskrivning av de planbestämmelser som finns på plankartan.

”B” är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områ-
den med boende av varaktig karaktär.

”D” är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områ-
den med offentligt eller privat vårdverksamhet som avser människor
och som bedrivs i särskilda lokaler.

”C” är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för verk-
samheter som bör ligga centralt och lätta att nå för många människor. I
begreppet ingår bl a butiker, service, restauranger, gym.

”Z” är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för ytkrä-
vande områden med begränsad omgivningspåverkan som bl a service,
verkstadsaktiviteter och tillverkning med tillhörande försäljning.

”J” är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden
för all slags produktion, lagring och hantering av varor. I begreppet in-
går även laboratorier, partihandel och tekniska anläggningar. J1 i detta
fall betyder deponi.

”W” är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för vatten.
I detta fall ska området hållas öppet och tillgängligt. Inga permanenta
anordningar får anordnas.

”e” är en egenskapsbestämmelse som reglerar den maximala byggnads-
arean inom fastigheten. 

Siffran inom romben på plankartan visar den högsta tillåtna nockhöj-
den. Förenklat uttryckt kan sägas att bestämmelsen om nockhöjd
reglerar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som
sticker upp över taket som skorstenar och ventilationstrummor räknas
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inte in. Begreppet nock, eller taknock, brukar definieras som en hori-
sontal skärning mellan två från varandra lutande takfall. Planbestäm-
melsen nockhöjd avser dock takkonstruktionens högsta punkt, då det
är den som har koppling till byggandets omfattning och byggnadens
inverkan på platsen.

Yta som betecknas med sk prickmark får ej förses med byggnad.

”f  ” är en egenskapsbestämmelse som reglerar hur byggnader ska ut-
formas. I detta fall att byggnader ska anpassas till områdets uttryck.

”b” är en egenskapsbestämmelse som reglerar hur byggnader ska utfö-
ras. I detta fall hur grundläggningen ska utföras.

”q” är en varsamhetsbestämmelse som reglerar hur byggnader ska
skötas och bevaras. I detta fall följs de rekommendationer som beskrivs
i ”Bebyggelsehistorisk utredning inför ny detaljplan”

”r” är en bestämmelse som reglerar om att byggnader inte får rivas. I
detta fall bedöms byggnaderna reglerade med r ha höga värden enligt
bedömningen i ”Bebyggelsehistorisk utredning inför ny detaljplan”
som upprättats för planområdet.

”u” är en bestämmelse som reglerar ytor för allmänna underjordiska
ledningar på kvartersmark. Inom dessa områden är byggrätten begrän-
sad.
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Tidsplan
Planarbetet bedrivs med standardförfarande och detaljplanen bedöms
antas av miljö- och byggnadsnämnden under slutet av 2020.

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag antagandebeslutet
vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren
garanterad rätt att bygga ut i enlighet med detaljplanen. Den får inte
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens ut-
gång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan
att fastighetsägare har rätt till ersättning (t ex förlorad byggrätt).

Ansvarsfördelning
Fastighetsägare ansvarar för planens genomförande.

Avtal
Planavtal kommer att upprättas mellan fastighetsägaren till Nyemåla
3:125 och Mönsterås kommun. Avtalet reglerar kommunens kostnader
i samband med framtagandet av detaljplanen.

Exploateringsavtal kommer inte upprättas.

Huvudmannaskap
Inga allmänna platser ingår i planområdet.

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR

EKONOMISKA 
FRÅGOR

Fastighetsägaren till Nyemåla 3:125 bekostar detaljplanen. Fastighetsä-
gare bygger och bekostar alla anläggningar inom kvartersmark.

Kostnader som är förbundna med att tillskapa rätt (servitut, lednings-
rätt och/eller annan nyttjanderätt) för anläggning på annans mark
bekostas av ägare av anläggningen/ledningen.

Driftskostnader
Planförslaget föranleder inga kommunala kostnader.
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TEKNSISKA
FRÅGOR

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA FRÅGOR & 
KONSEKVENSER

Dagvatten hanteras inom den egna fastigheten. I kommunens dagvat-
tenpolicy förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för
rening och fördröjning.

Kommunens avdelning för teknisk service bedömer att den befintliga
dagvattenhanteringen, dvs avrinning mot havet i öster, är tillräcklig
även vid den utökade byggrätten då området redan idag är grusat och
hårdgjort. Skulle exploateringen innebära mer hårdgjorda ytor finns
möjligheter att sätta in dagvattenpumpar och förbättra lokalt omhän-
dertagande av dagvatten inom planområdet.

Bedömningen för denna planändring är att ingen fördröjning av dag-
vatten är nödvändigt eftersom området ligger nära slutrecipienten. När
det gäller påverkan på MKN bedöms den på grund av markförhållan-
den, lakningsbenägenhet och utspädning som liten och därför behövs
ingen betydande rening av dagvatten från planområdet.

Nybyggnadskarta kommer att krävas för nybyggnad inom området.

Området innehåller förorenad mark som kan komma att behöva sane-
ras/täckas över. Detta utreds närmare i samband med exploatering.
Inga byggrätter finns inom det föreslagna deponiområdet.

Fastighetsägare initierar eventuella fastighetsbildningsåtgärder.

Ledningsrätter kan bildas för u-områden i plankartan.

Planförslaget möjliggör avstyckning av mark benämnd deponi samt
avstyckning av bostadsfastighet fastigheten Nyemåla 3:125. Vidare
möjliggör detaljplanen minde fastighetsreglering mellan fastigheten
Nyemåla 3:123 och Nyemåla 3:125. Övriga fastighetskonsekvenser är
mark avsedd för eventuella gemensamma infarter.

Planförslaget möjliggör en reglering på ca 30 kvm från fastigheten Ny-
emåla 3:123 till Nyemåla 2:125 och ca 30 kvm från fastigheten Nyemåla
3:125 till Nyemåla 3:123.
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Planförslaget möjliggör en avstyckning till ny fastighet om ca 1144 kvm
från fastigheterna Nyemåla 3:15 om ca 479 kvm och Nyemåla 3:125
om ca 665 kvm.

Planförslaget möjliggör en avstyckning till ny fastighet för deponi om
ca 5631 kvm från fastigheterna Nyemåla 3:15 om ca 1842 kvm och
Nyemåla 3:125 om ca 3789 kvm.

Planförslaget möjliggör en reglering av fastigheten Nyemåla 3:15 till en
ny storlek om ca 2669 kvm.

Servitut för framtida gemensamma infarter kan komma behöva bildas
för infart till deponi i söder och bostadsfastighet i öster. Ansökan om
detta sker hos Lantmäterimyndigheten som utför en förrättning i form
av en fastighetsreglering.
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Planförslaget överensstämmer med Mönsterås Översiktsplan Del 2
Kustens intentioner. Översiktsplanen finns tillgänglig på
www.monsteras.se.

AVVIKELSE FRÅN ÖP

BEHOV AV MKB Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
behöver därmed inte göras. Se motivering till bedömningen i planhand-
lingsbilagan Undersökning - om planen antas medföra betydande miljöpåverkan.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

KONSEKVENSER AV PLANENS 
GENOMFÖRANDE

Detaljplanen har upprättats av WSP Sverige AB genom Oscar Hägg-
ström, planeringsarkitekt, i samarbete med berörda tjänstemän från
Mönsterås tekniska förvaltning.

Mönsterås 2020-05-26

Plan- och exploateringsavdelningen,

Frida Emtorp    Henrik Eriksson
Planarkitekt    Plan- och exploateringschef
Mönsterås kommun   Mönsterås kommun


