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Sammanfattning
Kommunens översiktsplan med fördjupningar tar sin viktigaste utgångspunkt i den  
övergripande visionen om att vi ska vara en växande kommun, som tar sin del av 
ansvaret med att utveckla och skapa en befolkningsökning i regionen. Den knyter 
också an till kommunens mångåriga strävan att vara en långsiktigt hållbar kommun 
samt kommunens strategiska läge i Glasriket, mellan universitetsstäderna Kalmar 
och Växjö. 

Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för kommande bostäder och verksam-
heter. Planförslaget bygger på möjligheten att förtäta staden, med fördelar som när-
het till kollektivtrafik, fler personer i rörelse i centrum och resursutnyttjande av 
mark. En övergripande strategi för Nybro stad under planperioden ska vara att för-
täta centrum utifrån en radie av 500 meter från Nybro station. För att bidra till 
visionen om 25 000 invånare behöver vi även ha planberedskap för större, helt nya 
bostadsområden. Kommunen ska ha en hög markberedskap för olika verksamheter 
och exploateringsmark ska reserveras i olika lägen, för olika slags verksamheter. 
Planförslaget beskrivs närmare i planhandlingen.

Planen medför att gröna ytor i, eller i anslutning till, staden på sikt kommer att 
minska. Kommunen färdigställer i nuläget en grönstrukturplan för Nybro stad med 
riktlinjer för hantering av grönytor. Översiktsplanen är baserad på det material som 
ligger till grund för grönstrukturplanen. 

På en övergripande strategisk nivå är det svårt att förutse hur miljökvalitetsnormer-
na för vatten kan komma att påverkas, då det till stor del beror på vad som genom-
förs och hur i kommande detaljplaner. Nybro kommun kommer att beakta frågan 
om vatten i det kommande arbetet. Vattenfrågorna behandlas även i det pågående 
arbetet att ta fram en vatten- och avloppsplan. 

Betydande miljöpåverkan
Ett område i Nybro stad kan komma att påverkas av bostadsbebyggelse och nya 
vägar på ett betydande sätt. Området gäller Hagnebo som är klassat som högsta 
naturvärde, (del av klass 1 området Madesjö). Hänsyn kommer att tas vid en even-
tuell exploatering så att värdena i området inte förvanskas.  I det fortsatta arbetet 
med Hagnebo kommer kommunen att utreda vilka områden som är bäst lämpat för 
bevarande och nybyggnation. 

Utöver Hagnebo bedöms inga andra, ur naturvårdshänseende, värdefulla eller skyd-
dade områden påverkas på ett betydande sätt. Nybro kommun gör vidare bedöm-
ningen att inte heller några områden för riksintresse för kulturmiljö (Pukeberg) 
kommer att påverkas på ett betydande negativt sätt.

Bakgrund konsekvensbeskrivning
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska en översiktsplan utformas så att innebör-
den och konsekvenserna av den tydligt framgår. Konsekvensbeskrivningen bör vara 
bred och omfatta hela hållbarhetsbegreppet, sociala, ekonomiska och miljömässiga 
dimensioner. 

Sedan 2004 finns det bestämmelser i miljöbalken om att vissa planer och program 
ska miljöbedömas. Miljöbedömning är den process som krävs om en plan eller ett 
program kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Inom ramen för en miljö-
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bedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Syftet med mil-
jöbedömningen är att främja en hållbar utveckling genom att tidigt ta hänsyn till 
olika miljöaspekter i planarbetet.  En miljöbedömning fokuserar på det som innebär 
en betydande miljöpåverkan. För att underlätta läsningen integreras här både kraven 
enligt PBL och miljöbalken till ett dokument, konsekvensbeskrivningen. 

Geografisk avgränsning
Det planområde som den fördjupade översiktsplanen behandlar är Nybro stad.
Nybro stad ligger i den sydöstra delen av Nybro kommun.

Avgränsning - betydande miljöpåverkan
Nybro kommun har avgränsat vilka frågor som skulle kunna medföra betydande 
miljöpåverkan och som konsekvensbeskrivningen därmed fokuserar på. 

Nybro kommun gör bedömningen att det framförallt är ianspråktagandet av gröna 
ytor, samt risken för påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten som kan med-
föra betydande miljöpåverkan.  Miljökonsekvensbeskrivningen kommer därför att 
fokusera på dessa effekter, men kommer även att diskutera andra konsekvenser som 
kan uppkomma i och med ett plangenomförande. Konsekvensbeskrivningen hålls 
på en övergripande nivå. Mer detaljerade beskrivningar görs i kommande detaljpla-
nearbete för konkreta projekt. 
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Planeringsförutsättningar
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Tillståndspliktiga verksamheter – B-verksamhet

Enligt miljöbalken är det ibland tillstånds- eller anmälningspliktigt att bedriva 
miljöfarlig verksamhet. Större verksamheter som normalt tillståndsprövas av 
Länsstyrelserna benämns enligt miljölagstiftningen som ”B-verksamheter”. Kartan 
ovan redovisar de verksamheter som har ett gällande miljötillstånd inom Nybro 
stad. Större verksamheter medför ofta större krav på till exempel skyddsavstånd till 
bostäder, naturreservat med mera. 

Nedanstående översiktliga kartbilder visar de områdesspecifika 
planeringsförutsättningarna som till störst del har påverkat de ställningstaganden 
om stadens framtida utveckling som den fördjupade översiktsplanen redovisar.  
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Översvämningskartering

Kartan ovan redovisar de områden som kan riskeras att översvämmas vid höga 
vattenflöden. Flöden är beräknade på ett så kallat 100- års regn som är den 
regnmängd som historiskt fallit en gång på 100 år. 



Värdefulla naturmiljöer 

Kartan visar stadsnära naturreservat, de områden som av Länsstyrelsen klassats 
som högsta naturvärde (klass 1 enligt naturvårdsplanen i Kalmar län), samt 
övriga gröna ytor som Nybro kommun bedömer som värdefulla natur- och 
rekreationsområden inom staden. 
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Grönstruktur

Kartan visar nuvarande  utgångsläge  för en fortsatt bra grönstruktur. Nybro 
har den stora förmånen att ha två stora naturreservaten i stadens omedelbara 
anslutning, vilket gör att oavsett var i staden man bor så har man tillgång till ett 
stort rekreationsområde inom 1,5 km. De stora reservaten binds sedan ihop med 
ett grönt stråk genom staden (”Gröna lungan”) med kompletterande grönytor.  
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Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om vilken kvalitet miljön måste hålla. 
Normerna kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta 
av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Planläggning 
av mark och vatten får inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm riskerar att 
överskridas. Läs mer om MKN på sidan 15.
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Beskrivning av alternativ
I en MKB ska planförslaget jämföras med ett nollalternativ. Nollalternativet ska 
beskriva miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. I en MKB ska 
även ytterligare rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte 
och omfattning beskrivas. Här jämförs planförslaget, utöver nollalternativet, med 
ett alternativ som grundar sig i att befolkningen minskar de närmaste åren. Det 
alternativet benämns ”alternativ minskad befolkning”.

Nollalternativ
Här beskrivs nollalternativet utifrån nu gällande detaljplaner, och gällande 
fördjupade översiktsplan från 2004. Den utveckling som anges i nu gällande 
översiktsplan har genomförts till stor del, vilket medför att om aktuellt planförslag 
inte antas kommer nybyggnationen troligtvis att begränsas utifrån de ytor som redan 
är detaljplanelagda, i nuläget ca 100 villor och 698 000 m2 yta för verksamheter. 

Nollalternativet kan medföra:
• Färre bostäder kan komma till stånd, även om viss exploatering kan 
 komma att ske, vilket i sin tur kan påverka befolkningsökningen under  
 perioden. Färre bostäder motverkar målet att nå Nybro kommuns vision  
 om 25 000 innevånare. 
• Nybro kommun skulle över tid få en allt mindre aktuell plan att följa. Det  
 kan leda till att vi tappar helhetssynen på stadens utveckling. 
• Byggnationer av VA och dagvattenhantering sker utan en genomtänkt  
 strategi.
• Arbetet med detaljplaner tar längre tid beroende på en inaktuell   
 översiktsplan utan markerade exploateringsområden. 
• Medborgarinflytandet kring stadens utveckling riskerar att minska. 

Alternativ: Minskad befolkning
I dagsläget skiftar Nybro kommun med ett tiotal personer upp eller ner i 
befolkningstalen varje år. Det finns en risk att kommunen får en stabiliserad 
eller till och med en minskad befolkning. Översiktsplanen kan tydligt visa 
kommunens intentioner, mål och visioner för den fysiska planeringen, men enbart 
översiktsplanen som dokument ökar inte kommunens befolkning. En ökning av 
kommunens befolkning är bland annat beroende av hur attraktiv kommunen är, hur 
människor och företag trivs i kommunen och hur kommunen profilerar sig utåt. 
Därför kan, trots goda intentioner och planberedskap, befolkningen i kommunen 
minska.

Alternativet Minskad befolkning kan medföra:
• Stopp för ny exploatering, inga nya villor byggs.
• Lägenhetsbyggnationen behöver inte nödvändigtvis minska, eftersom de  
 som redan bor i kommunen kan komma att behöva flytta till annat boende  
 inom kommunen, exempelvis äldre som flyttar från sina hus. Det finns  
 även en trend i ökande antal ensamhushåll.
• Flera tomma lägenheter, som i sin tur för med sig svårigheter om hur de  
 ska hanteras. 
• Gröna ytor centralt bibehålls i större utsträckning. Dock kan det bli så att 
 befintliga gröna ytor i staden inte blir lika väl underhållna när   
 befolkningen i kommunen minskar, främst på grund av ekonomiska  
 aspekter. 
• Sämre underlag för handel och verksamheter, skolor och kollektivtrafik  
 samt offentlig sektor. 9



Konsekvenser av planförslaget
Nedan redogör vi för de konsekvenser som bedöms vara mest betydande i och 
med ett plangenomförande. Konsekvenserna redovisas även i en jämförelse med 
nollalternativet. 

En ökad befolkning

Den fördjupade översiktsplanen:
Befolkningen i Nybro stad ska öka och staden ska vara en motor för kommunens 
tillväxt. Ett attraktivt centrum med fler människor i rörelse skapar positiva 
följdeffekter som exempelvis bättre underlag för handel, service, utbildning 
och kollektivtrafik. Detta i sin tur bidrar till fler bostäder, fler människor och ett 
rikare kultur- och fritidsliv. Ett levande kultur- och fritidsliv som tar vara på det 
mångkulturella samhället stärker även näringslivet och den ekonomiska tillväxten. 
Att skapa eller utveckla offentliga platser ger större möjligheter för olika grupper av 
människor att mötas.

Ny bebyggelse ska i första hand uppstå genom förtätning av staden och vi 
prioriterar att bygga på mark som redan är anspråkstagen eller ligger nära befintlig 
infrastruktur, vilket medför ett så effektivt markutnyttjande som möjligt. Förtätning 
eller att bygga på mark i anslutning till befintliga bostadsområden medför att 
befintliga bebyggelseområden bättre länkas samman, och att staden upplevs som 
mera sammanhållen. En fortsatt förtätning innebär att många funktioner samlas 
på en begränsad yta och att komplexiteten i risk- och säkerhetsarbetet blir större. 
Det gäller inte minst bostadsbebyggelse i anslutning till verksamheter som kräver 
skyddsavstånd. Detta är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet. Utveckling av 
bebyggelsen i stadsnära läge medför att man riskerar att bullerstörningar kan 
uppstå, då verksamheter och bostäder samsas på begränsade ytor. För att förhindra 
bullerstörningar måste det utredas vilka åtgärder som kan behövas innan byggnation. 

Ytor som kan riskera att översvämmas bebyggs  inte om det inte går att säkerställa 
att man med åtgärder kan komma bort från översvämningsrisken. Exempel på 
åtgärder kan exempelvis vara invallning. Hur man på bästa sätt löser frågan utreds 
i detaljplaneringen. Nybro kommun har en framtagen översvämningskartering och 
således god kunskap i var riskområden finns. Karteringen uppdateras kontinuerligt. 

Även om vi bygger centralt med närhet till allmänna kommunikationer kommer fler 
människor med största sannolikhet medföra fler fordon. Ett expanderande näringsliv 
leder även det sannolikt till en ökad andel transporter. För att komma tillrätta med de 
problem som vårt nuvarande transportsystem för med sig krävs framförallt nationella 
och globala strategier som styr hela transportsystemet mot mera hållbara lösningar. 

Trafik är förknippad med ett flertal negativa konsekvenser som inte enbart går att 
lösa genom den fysiska planeringen. Hur människor kör, och hur mycket, handlar 
till stor del även om attityd och kunskap. Det är i många fall ofrånkomligt att fordon 
i staden medför trängselproblematik, klimatpåverkan och olycksrisker. Det finns 
med andra ord många anledningar att minska motortrafiken i samhället. En ökad 
befolkning medför ett bättre underlag för kollektivtrafik som då kan förbättras. I 
planen redovisas även en utökning av gång- och cykelvägar på prioriterade sträckor 
inom staden, vilket medför att innevånarna får bättre möjligheter att välja att gå eller 
cykla framför att åka bil med positiva effekter på klimat samt folkhälsa. Bilsäkra 
stråk bidrar till att barn och ungdomar kan ta sig till stadens olika delar på ett säkert 
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sätt, därför ska skolor, andra lokaler och fritidsaktiviteter alltid kunna nås via 
trygga gång- och cykelvägar. Planeringen för cykeltrafik kommer att utredas mer 
i detalj i en separat cykelplan.
 
Genom att nyttja våra befintliga järnvägsspår kan vi bidra till att gods flyttas över 
från väg till järnväg. Nybro kommun arbetar aktivt för omlastning av gods från 
vägtransporter till järnväg genom anläggandet av en kombiterminal. En negativ 
följdverkan av en ökad järnvägstrafik är den barriäreffekt som bomfällningar 
orsakar i staden. I Nybro finns tre platser med planskild korsning för väg och 
järnväg och två platser med bommar. Tunneln vid järnvägsstationen har låg 
kapacitet, där det är svårt att tillmötesgå en smidig lösning för både bilar, cyklister 
och gående. Konsekvenserna av ökade bomfällningar och den ökade köbildningen 
vid stoppen bör därför undersökas vidare . 

I Nybro stad finns ett flertal platser som kan vara potentiellt förorenade av främst 
tidigare verksamheter som bedrivits på platsen. Det är viktigt att man i samband 
med detaljplanläggning och exploatering av marken ser till att föroreningar tas 
omhand enligt gällande lagstiftning. 

Nollalternativet:
Befolkningen i Nybro stad ligger kvar runt dagens nivåer.  Det i sin tur medför att 
verksamheterna i Nybro stad får sämre möjligheter att utvecklas.  En stagnerande 
befolkning medför även sämre möjligheter att utveckla Nybro kommun på ett 
positivt sätt, t.ex. genom bättre kollektivtrafik och handel.

Ny bebyggelse sker mera spontant och utan helhetsgrepp. Den övergripande 
strategin att förtäta utifrån centralstationen blir svårare att uppnå. En inaktuell 
översiktsplan som inte ger förutsättningar för kommande detaljplaner skulle 
kunna medföra att en större andel byggnationer sker i andra delar av regionen där 
man kommit längre i det konkreta detaljplanearbetet. 

Nollalternativet kan innebära mindre risk för bullerstörningar om ingen eller liten 
byggnation sker i centrala lägen, där det redan idag finns källor som ger upphov 
till oönskat ljud. Å andra sidan är risken större att man kan få byggnationer på 
oönskade platser om en aktuell översiktsplan saknas. 

Utan en genomtänkt strategi kan en utbyggnation av gång-och cykelvägar ta 
längre tid att komma till stånd. 

En utebliven detaljplaneläggning med efterföljande exploatering kan föra med 
sig att eventuella föroreningar på exploateringsytor blir kvar i marken i ett längre 
framtidsperspektiv. Föroreningar som inte saneras medför risker för spridning till 
närliggande mark och vatten. 

Grönytor/grönstruktur

Den fördjupade översiktsplanen:
Utökade eller nya ytor för bostäder eller verksamheter kan medföra att de gröna 
ytorna i, eller i anslutning till, staden minskar på olika platser. Minskade grönytor 
påverkar möjligheterna till vila och rekreation för oss människor. Stadsnära 
grönytor som de flesta har tillgång till ger förutsättningar för god folkhälsa. 
Minskade grönytor ger också konsekvenser för stadslevande växter och djur, 
rening och fördröjning av dagvatten och eventuellt även effekterna av ett varmare 
sommarklimat. 11



Utgångsläget för en fortsatt bra grönstruktur är gott med de två stora naturreservaten 
i stadens omedelbara anslutning, vilket bl a innebär att alla, oavsett var man bor, 
har tillgång till ett stort rekreationsområde inom 1,5 km. De stora reservaten binds 
sedan ihop med ett grönt stråk genom staden (”Gröna lungan”) och kompletteras 
med flera större grönytor, som Joelskogen och Åkrahällskogen. Principen är 
sedan att utnyttja höjder, skyddszoner, områden som riskerar att översvämmas 
och stränderna kring sjöar och längs vattendrag för att skapa en sammanhängande 
grönstruktur. I dagsläget har alla i staden tillgång till en grönyta inom 300 m och 
vid varje skola finns tillgång till en större ”skolskog”. Ambitionen är att behålla 
denna närhet till grönområden.

I översiktsplanen föreslås ett flertal åtgärder för att kompensera för att gröna ytor 
tas i anspråk. De värdefulla resterna av odlingslandskapet vid Klockarängen, 
Rismåla gård och Pukebergsgården ska behålla de viktigaste delarna av sina natur- 
och kulturvärden. Andra åtgärder som föreslås är att öka tillgängligheten till och i 
fler grönområden, speciellt Linneasjön. Vi ska även vidareutveckla våra stadsnära 
naturreservat och ”den gröna lungan” med bl a nya naturstigar och ridvägar, skydda 
värdefulla trädmiljöer, skapa nya alléer samt återplantera lövträd. De centrala 
delarna av Svartbäcksmåla naturreservat ska värnas som ett tyst område.

Delar av ett område klassat som högsta naturvärde, Hagnebo, kan komma att 
påverkas genom bostadsbebyggelse. Området har även höga kulturvärden. Hagenbo 
ingår i klass 1 området ”Madesjö” och det är främst området kring Madesjö kyrkby 
samt Madesjöflyna som ligger till grund för klassningen, men även den gamla 
hagmarken i Hagnebo är värdefull. Numera finns den västra infarten, vilken har 
delat området i två delar. I det fortsatta arbetet med Hagnebo kommer kommunen 
att utreda vilka områden som är bäst lämpat för nybyggnation. Vid en exploatering 
av området ska hänsyn tas till de värden som finns. 

Nollalternativet: 
Utan ett aktuellt översiktsplanearbete kan byggnation komma att ske på grönytor 
som bör bevaras. Risken ökar att orörd mark tas i anspråk på bekostnad av förtätning 
vilket kan påverka grönstrukturen negativt. Ett nollalternativ skulle även kunna 
medföra att en större andel befintliga grönytor bevaras intakta om byggnation 
uteblir eller enbart sker enligt redan gällande detaljplaner.

Den värdefulla naturmiljön i Hagnebo kommer att fortsatt påverkas av normalt 
skogsbruk, vilket medför att området inte kommer att förändras avsevärt jämfört 
med dagens läge.

Vattenförekomster

Den fördjupade översiktsplanen:
Påverkan på ytvatten och grundvatten kan komma från vägar, tätortsbebyggelse, 
deponier, täkter, förorenad mark, jord- och skogsbruk, vattenuttag, strandskoning, 
uppdämning samt industriverksamheter. Miljöproblem med koppling till den fysiska 
planeringen handlar främst om miljögifter och övergödning i ytvatten samt om 
miljögifter i grundvattnet, nitrat i grundvattnet och sänkningar av grundvattenytan. 

I Nybro stad finns vattenförekomster som uppvisar varierande statusklassningar enligt 
vattendirektivet. Statusklassningen bygger på vattenmyndighetens kartläggning av 
vattenförekomsterna. Om statusen är sämre än god har vattenmyndigheten gjort 
en bedömning av förutsättningarna att nå god status och risken för att inte nå god 
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status. Vattenmyndighetens första kartläggning bygger på ett litet underlag och 
innebär stora osäkerheter. Under den pågående revideringen satsar myndigheten 
mycket resurser på att förbättra underlaget för dessa statusklassificeringar. 

Alla vattendragen genom Nybro stad har en risk att inte klara miljökvalitetsnormen 
för god ekologisk status till 2015, men denna fråga måste i första hand lösas 
nedströms staden och kommer att hanteras i kommunen heltäckande översiktsplan. 
Även försurningsfrågan hanteras i den övergripande översiktsplanen.

Vattendraget Lindåsabäck (bäck från Björnahult) uppnår inte god kemisk status och 
har en risk att inte heller klara miljökvalitetsnormen för god kemisk status till 2015 
på grund av kadmium vid Pukeberg. Ställningstagandet baseras på provtagning i 
sediment i samband med Glasbruksprojektet 2006.

En huvudstudie för eventuell sanering av glasbruksavfall vid Pukeberg är genomförd 
och en ansökan om medel till sanering är inlämnad. Kadmiumhalterna påverkas i 
övrigt inte av förslagen i den fördjupade översiktsplanen.

Vattendraget Bolanders bäck har god kemisk status, men har en risk att inte klara 
miljökvalitetsnormen för god kemisk status till 2015 enligt vattenmyndighetens 
påverkansanalys för miljögifter. Ställningstagandet baseras inte på provtagning.

Eftersom vattendraget har god kemisk status idag och den fördjupade översikts-
planen förslår ett antal åtgärder som stärker vattenskyddet (bevarad och utökad 
grönstruktur längs alla vattendrag, fler träd, tyngre och störande industri ska på 
sikt flyttas ut från centrala verksamhetsområden nära vatten, förorenade områden 
ska undersökas och åtgärdas, ökat lokalt omhändertagande av dagvatten inklusive 
nya vårmarker ska införas, dagvattenreningen i Linnéasjömaden ska förbättras och 
kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i Rismålaområdet) bedöms god kemisk 
status kunna bevaras.

Vattendraget S:t Sigfridsån ligger nedströms staden. Vattendraget är bl a 
recipient för Överstatorps reningsverk, som tar emot spillvatten från Nybro stad. 
Vattendraget har god kemisk status och bedöms även klara miljökvalitetsnormen 
för god kemisk status år 2015. Inom vattendragets avrinningsområde finns enligt 
vattenmyndigheten inga idag kartlagda källor med sådant utsläpp att de bedöms 
påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Bedömningen är en 
expertbedömning och kan behöva utredas i nästa förvaltningscykel.

Ett ökat antal boende kommer att öka utsläppen av näringsämnen och tungmetaller 
från reningsverket i Överstatorp. Reningsverket är dimensionerat för ytterligare ca 
4 000 invånare. Reningsgraden för näringsämnena fosfor är ca 99% och kväve ca 
80% (varierar mellan olika år). Reningsverket klarar idag de fastställa miljövillkoren 
med god marginal och bedöms även klara dem vid fullt utnyttjande. Utsläppen av 
näringsämnen och tungmetaller kommer dock att öka. Om ytterligare åtgärder 
kan komma att behöva genomföras studeras i det pågående arbetet med en vatten- 
och avloppsplan för hela kommunen. I vatten- och avloppsplanen kommer även 
en policy för hantering av dagvatten kommer att ingå. I den planen kommer fler 
åtgärder för att förbättra eller behålla vattenkvalitet att redovisas.

Nybro stads placering uppströms vattentäkten i Gårdsryd medför att aktiviteter 
som sker i staden kan påverka vattnets kvalitet på ett negativt sätt. Den fördjupade 
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om vilken kvalitet miljön måste hålla. 
Normerna kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta 
av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Planläggning 
av mark och vatten får inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm riskerar att 
överskridas. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för: 
• olika föroreningar i utomhusluften  
• olika parametrar i vattenförekomster  
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten  
• omgivningsbuller 

Enligt MKN för omgivningsbuller ska kommuner med fler än 100 000 innevånare 
kartlägga, och ta fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller. Kravet omfattar 
inte Nybro kommun. Nybro kommun berörs ej heller av MKN för fisk- och 
musselvatten. Luftföroreningar ger upphov till ökad förekomst av cancer, allergier, 
luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Globalt sett påverkas 
även vårt klimat av luftföroreningar genom att de har en bidragande effekt till 
bl.a. växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Lokala och regionala 

översiktsplanen medför sannolikt inte några större förändringar för vattentäkten 
jämfört med ett nuläge, men är alltid en viktig fråga för Nybro kommun, och även 
för regionen. I den fördjupade översiktsplanen anges ett flertal prioriterade åtgärder 
för att skydda och förbättra vattenkvalitén. Skyddet för Gårdsryds vattentäkt ska 
stärkas och som en extra säkerhetsåtgärd förslås att en reservvattentäkt etableras 
öster om staden, längs Iåsen. Denna vattenresurs har fördelen att inte påverkas av 
staden. 

Dagvattenhantering ska utvecklas och inriktas mot lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), bland annat genom att vi skapar fler våtmarker inom staden. 
Dammar kan även bidra till att lindra effekter av höga flöden. En ny damm i 
befintligt vattensystem planeras till exempel att skapas i Hagnebo. Vid Rismåla göl 
planeras utbyggnad av det kommunala avloppsnätet.

Vid byggnationer på platser som kan vara potentiellt förorenade är det viktigt att 
man i samband med detaljplanläggning och exploatering av platsen vidtar åtgärder 
så att föroreningar inte sprids till vattenmiljöer.

Nollalternativet: 
Nollalternativ bedöms påverka vattenfrågorna på likande sätt som det planförslaget 
kan ge upphov till. De risker som finns för vattentäkt och övrigt vatten finns redan 
idag och är inte enbart förknippade med det nya planförslaget. Ett nollalternativ 
kan möjligen vara sämre för vattenskyddet, eftersom planen innehåller ett antal 
skyddsåtgärder. Vad gäller förorenad mark är det större chans att föroreningar 
saneras i samband med kommande detaljplanering, vilket påverkar vattnet positivt.  

En inaktuell översiktsplan kan medföra att VA och dagvattenhantering kan bli mera 
kostsamma då en genomtänkt strategi saknas. 
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MKNEkologisk status Kemisk status
S:t Sigfridsån: 
Bolanders bäck – 
bäck från Björnahult

God ekologisk och 
kemisk status 2021Måttlig Uppnår ej god

Bolanders bäck
God ekologisk och 
kemisk status 2015Måttlig God

S:t Sigfridsån: 
Västrakullabäcken - 
Bolanders Bäck

God ekologisk och 
kemisk status 2015Måttlig God

Nybroåsen vid Gårdby
God ekologisk och 
kemisk status 2015God God
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Grunder för statusklassningen
• S: t Sigfridsån: Bolanders bäck – bäck från Björnahult har problem   
 med vandringshinder för fisk, samt för höga halter kadmium i sediment.
• Bolanders bäck uppvisar försurningsproblematik som påverkar den  
 ekologiska statusen. 
• S: t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck: Orsaken till att   
 vattenförekomsten inte når god ekologisk status är i första hand   
 vandringshinder för fisk.

Vattenförekomsterna omfattas av åtgärdsprogram. I Åtgärdsprogrammet beskrivs 
vad som behövs göras för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. 
Åtgärderna gäller i första hand de vatten som riskerar att inte uppnå god status.

Vattenförekomst

luftföroreningsutsläpp bidrar till ökad försurning och övergödning av mark och 
vatten. Inom Nybro stad innehålls samtliga MKN för luftföroreningar, vilket medför 
att planen enbart berör MKN för vattenförekomster.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster
Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk – vattendirektivet – som ska 
säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Vattendirektivet omfattar 
alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den 
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet är 
att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus år 2015, eller senast till år 2027. 

Vattenförekomster med fastställda MKN inom Nybro stad:

Miljökvalitetsmål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvali-
tetsmål och fjorton etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den sam-
hällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen 
ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. 



Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Etappmål
Etappmålen anger steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera 
miljökvalitetsmål. Ett etappmål antogs av riksdagen år 2009 för miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan. Tretton etappmål beslutades av regeringen i april 2012 
inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.

Den fördjupade översiktsplanen påverkan på de nationella miljömålen
Nybro kommun gör bedömningen att den fördjupade översiktsplanen främst 
påverkar miljömålen, Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö, samt Giftfri miljö. 

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säker-
ställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans 
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Den fördjupade översiktsplanen:
Den fördjupade översiktsplanen påverkar målet positivt genom att underlätta för 
cyklister och gående genom att förbättra gång- och cykelnätet. Fler flerbostadshus 
planeras i stadens centrala delar, vilket kan minska energianvändningen per bo-
ende, möjliggöra anslutning till fjärrvärme och skapa förutsättningar för mer och 
bättre kollektivtrafik. Kombiterminalen öster om staden och fler industriytor intill 
järnvägsspår kommer att möjliggöra mer transporter med järnväg. Ett expande-
rande näringsliv samt en ökad befolkning kan leda till en ökande andel transporter 
på väg, vilket påverkar målet negativt sett utifrån dagens transportsystem. 
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Nollalternativet: 
Om befolkningen inte ökar och/eller näringslivet inte expanderar kommer utsläp-
pen av klimatpåverkande gaser som uppkommer inom planområdet eventuellt inte 
öka jämfört med dagens nivåer. Då utsläppen av klimatpåverkande gaser beror på 
många faktorer går det inte att enbart utifrån ett plangenomförande bedöma ett 
möjligt scenario. 

Utan en genomtänkt strategi kan en utbyggnation av gång-och cykelvägar ta längre 
tid att komma till stånd. 

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmil-
jöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-
värden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Den fördjupade översiktsplanen: 
Den fördjupade översiktsplanen möjliggör för fler boende och mer aktiviteter 
inom en begränsad yta, vilket kan medföra risk för att sjöar, vattendrag och grund-
vatten påverkas negativt. Förtätning genom en minskad andel grönyta ökar risker-
na. Det är därför viktigt att planera för att grönstråken längs vattendragen bevaras, 
att dagvatten hanteras lokalt och att fler dammar och våtmarker skapas. I planen 
planeras för uppställningsplatser för fordon med farligt gods, en ny reservvatten-
täkt, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp vid Rismåla göl och ett arbete för 
att Nybroåsen ska utses som ett riksintresse för vattenförsörjningen. 

Nollalternativet: 
Nollalternativ bedöms påverka vattenfrågorna på liknande sätt som föreliggande 
planförslag. De risker som finns för vattentäkten och övrigt vatten finns redan idag 
i olika omfattningar. Ett nollalternativ är sannolikt sämre för vattenskyddet, efter-
som planen innehåller ett antal skyddsåtgärder. 

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utfor-
mas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas

Den fördjupade översiktsplanen: 
Huvudmålet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa en god bebyggd 
miljö, i alla dess aspekter. Åtgärderna som föreslås leder i huvudsak till att målet 
uppfylls, även om det finns ett antal åtgärder som skapar målkonflikter, t ex så 
medför en kombiterminal en mindre klimatpåverkan, men den skapar å andra 
sidan buller i närområdet. I Nybro stad finns både grön och byggd miljö med 
kulturhistoriska värden som det är viktigt att bevara. Ett områdes karaktär utifrån 
aspekterna trygghet och förankring är viktiga för vår identitet och känsla av tillhö-
righet, inte minst för barnen i staden. 



Folkhälsomål
Nybro kommuns långsiktiga folkhälsopolitiska plan bygger till viss del på 
Folkhälsopolitisk rapport 2010 – Framtidens folkhälsa allas ansvar (Statens 
Folkhälsoinstitut 2010), i vilken de 11 nationella målområdena fokuserat i tre 
strategiska områden: 1) Goda livsvillkor, 2) Hälsofrämjande livsmiljöer och 
levnadsvanor, 3) Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Nybro kommuns 
långsiktiga folkhälsoplan anger vidare tre prioriterade målområden för Nybro 
kommun 2011-2015.  Det målområde som har koppling till den fysiska planeringen 
är målområdet: 

Barns och ungas uppväxtvillkor
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska 
och fysiska hälsan under hela livet. I folkhälsopropositionen bedömer regeringen att 
barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).

Prioriteringar:
• Att alla barn och unga i Nybro kommun växer upp under trygga    
 förhållanden.

Dessa frågor berörs även i regeringens mål för ungdomspolitik som bland annat 
säger att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande.
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Nollalternativet: 
Även i dagens Nybro finns en bebyggd miljö med målkonflikter. Nollalternativet 
bedöms inte vare sig bidra mera positivt eller negativt till miljökvalitetsmålet än 
planförslaget. 

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhäl-
let ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

Den fördjupade översiktsplanen:
Utifrån perspektivet markföroreningar påverkar den fördjupade översiktsplanen 
miljömålet positivt då en ökad exploatering leder till att områden som kan vara 
förorenade saneras. 

Nollalternativet:
En utebliven detaljplaneläggning med efterföljande exploatering medför att even-
tuella föroreningar ligger kvar i marken med risk för spridning till närliggande 
mark och vatten. 
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Den fördjupade översiktsplanen: 
Vid planläggning tar vi särskild hänsyn till barn och ungas livsmiljö och behovet 
av jämställdhet och trygghet, bl.a. genom att skapa närhet i det dagliga livet. 
För barn är det viktigt med platser för samspel och möten med andra barn och 
vuxna. Lekplatser och mötesplatser ska bli en mer integrerad del av staden. Det 
ska finnas olika sorters anläggningar för fritidsaktiviteter och idrott, men även 
mötesplatser för människors kulturella upplevelser och eget skapande. Området 
kring Viktoriavallen, Badhusparken och Linnéasjön ska utvecklas genom bl.a. 
fritidsaktiviteter. Utemiljöerna ska utformas så att de ger barn goda möjligheter till 
utevistelse. Förslagen i planen enligt ovan innebär ett steg mot en barnvänligare 
stad. 

Nollalternativet: 
Arbetet med barn och ungas uppväxtvillkor sker inom flera områden i den 
kommunala organisationen och är inte avhängd den fysiska planeringen. Vissa 
åtgärder som kan ha en positiv påverkan på barn och ungdomar kan komma 
att ta längre tid om inte översiktsplanen tas fram. Den minskade demokratiska 
förankringen, som blir en följd om planen inte genomförs, skulle även skapa en 
mindre påverkansgrad på den fysiska planeringen rörande dessa frågor. 

Uppföljning 
Uppföljning av den påverkan som ett plangenomförande kan få sker genom den 
tillsynsverksamhet och annan myndighetsutövning som sker inom kommunen, 
och även genom den miljöövervakning, av framförallt luft och vatten, som sker 
kontinuerligt. 

Uppföljning ska även ske genom att Nybro kommun i hanteringen av ärenden 
och projekt följer de riktlinjer som fastställts i olika antagna styrdokument inom 
kommunen, t.ex. energi- och klimatstrategi, kommande grönstrukturplan och VA 
plan mm. 



Målmatris
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Motverkande mål
Fyra av målen ovan motverkar i hög grad resterande mål i målmatrisen. Det är främst 
målet Hög markberedskap som motverkar sju andra mål. En levande landsbygd 
rik på hästar motverkar tre andra mål, likaså Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid 
från Nybro kommun. En av norra Europas starkaste regioner inom besöksnäringen 
motverkar två mål. 

Hög markberedskap motverkar främst målen om växt- och djurliv, vatten och 
kulturhistoriska miljöer. Som diskuterats i ovan gjorda konsekvensanalys är det 
svårt att hitta balansen mellan mängden grönyta och exploatering i centrumnära 
läge. Samtidigt som vi vet att positiva effekter uppstår av närheten till grönytor både 
på människors fysiska och psykiska hälsa och på växt- och djurlivet, behöver vi 
använda de centrala tomterna till bostäder för att skapa närhet. Vi väljer även att 
se möjligheterna i detta även om konflikten är ett uppenbart faktum. Man kan till 
exempel jobba med att göra våra befintliga parker än mer tillgängliga och att skapa 
gröna platser även på små ytor. Det behövs inte alltid en park för att det gröna ska 
fungera främjande, en växtvägg eller trädplanteringar är också effektiva! Många av 
de platser vi väljer att bygga på inne i staden är redan ianspråktagna och fungerar i 
dagsläget inte som grönytor.

Hög markberedskap för verksamheter och bostadsområden i ytterkanterna av staden  
påverkar givetvis växt- och djurliv och  vattenförekomster, speciellt eftersom dessa 
områden är relativt orörda sen innan. Exploatering i ytterområden bör därför göras 
med stor respekt och ska skapa goda förutsättningar för klimatsmarta lösningar så 
att efterhandskonstruktioner inte blir nödvändiga. 

En levande landsbygd rik på hästar motverkas av utvecklingen i Nybro stad och de 
mål som hanterar kommunikation och utsläpp av koldioxid från Nybro kommun. 
Beroende på hur man väljer att se på målen kan de även samverka. Vi vet att en 
levande landsbygd och en levande stad går i hand i hand eftersom utbudet dem i 
mellan skapar förutsättningar för varandra. Likaså vill vi ha landsbygdsutveckling 
även i närheten av staden, speciellt när det gäller hästar. Samverkan blir då en 
förutsättning för utveckling av de båda. Men som konkreta mål ser vi att dessa 
motverkar varandra. Det kan även uppstå konflikt med målet Inga korta bilresor 
om man är boende långt från service. FÖP Nybro sträcker sig dock inte så långt från 
Nybro stad att det krävs bil för att förflytta sig, även från angränsande landsbygd. 
Ökade biltransporter skapar även de ökade utsläpp och blir därmed motverkande 
för målet om en fossilbränslefri region.

Målet Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Nybro kommun motverkas av 
Nybro stad- centrum för transportnäringen i regionen, En av norra Europas 
starkaste regioner inom besöksnäringen samt En levande landsbygd- rik på hästar. 
Fler transporter på väg leder till ökade utsläpp av fossil koldioxid. Forskningen 
går ständigt framåt inom detta område och utsläppen från trafik minskar allt mer. 
Inom begreppet transportnäring kopplar vi även transporter på järnväg vilket är ett 
miljövänligt alternativ som Nybro kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar 
för i kommunen. När det gäller besöksnäringen gör vi bedömningen att merparten 
av besökarna i regionen kommer med bil eller flyg. Förhoppningen är att fler och 
fler kommer att välja att besöka oss med kollektiva medel, därför jobbar vi för att få 
fler tider för tågen och fler stationer längs med banan. Vi jobbar även för att skapa 
bättre och fler linjer för bussar både för boende i kommunen och specificerade turer 
för turister. 
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En av norra Europas starkaste regioner inom besöksnäringen motverkas av målet 
Inga korta bilresor. Som nämnts innan bedöms de flesta som besöker kommunen 
göra det i ett eget fordon som sen  används även när man rör sig inom kommunen 
för olika besöksmål. Cykla som ett sätt att turista på har blivit populärare de senaste 
åren och kommunen bör hjälpa till att utveckla denna trend i staden, exempelvis 
genom planerad cykeluthyrning. 

Samverkande mål
Trygga och aktiva invånare, Ett expansivt näringsliv med starka varumärken samt 
En välfungerande handel med hög servicenivå är alla mål som antingen samverkar 
eller inte påverkar några andra mål i matrisen. Trygga och aktiva invånare är ett av 
målen som vi kan påverka mycket genom fysisk planering och stort fokus ligger i 
hela översiktsplanen på detta mål. Näringslivets varumärken och servicenivån inom 
handeln är mål som vi har svårare att påverka i den fysiska planeringen.

Man kan konstatera att 86 % av matrisens mål antingen samverkar eller inte påverkar 
varandra. 

Motverkande och samverkande mål
När mål både motverkar och samverkar varandra handlar det ofta om att de på 
något sätt är beroende av varandra, exempel målet Nybro stad- centrum för 
transportnäringen i regionen mot målet Jag vill bo i Nybro stad. Transportnäringen 
tillför arbetstillfällen och tillväxt till staden vilket förhoppningsvis skapar ökat 
intresse för att bo i kommunen. Samtidigt tillför transportnäringen ökad trafik på 
våra vägar vilket medför olägenheter som buller, utsläpp och trängsel.
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