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Förord 
gits av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. 

Framtagandet av planen har letts av en politisk ledningsgrupp bestående av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, presidiet för samhällsbyggnadsnämnden samt ordförandena i tekniska nämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. En projektgrupp bestående av tre tjänstemän från 
planavdelningen på samhällsbyggnadskontoret har, med hjälp av olika sakkunniga tjänstemän 
på kommunen, tagit fram underlagsmaterial och förslag, samt genomfört möten med 
allmänheten. Under dessa möten har en mängd olika idéer framkommit. Dessa idéer har 
bearbetats av både tjänstemän och politiker för att till slut mynna ut i först ett samrådsförslag 
och vidare i ett utställningsförslag. 
 
Samråd om planförslaget har skett med kommunmedborgare, myndigheter och övriga under 
tiden 20 juli till 20 september, 2006. Efter samrådet har inkomna synpunkter beaktats och 
förslaget har bearbetats. Utställning av förslaget har skett under perioden 4 januari till 4 mars 
2007. Under utställningstiden genomfördes fyra informationsmöten för allmänheten. 
Förslaget har ytterligare bearbetats efter utställningstiden. Projektgruppen har även bearbetat 
formuleringarna i de inledande texterna om vilka visioner och strategier kommunen har för 
den fysiska planeringen. 
 
Den förra översiktsplanen för Nybro kommun antogs 1990. I januari 2004 antogs en fördjupad 
översiktsplan för Nybro stad vilken gäller jämte den kommande översiktsplanen. I översikts-
plan för Nybro kommun har vi därför koncentrerat oss på tätorterna och landsbygden i kom-
munen. Vi kan dock inte plocka bort allt som har med Nybro stad att göra, men ofta hänvisar 
vi till den fördjupade översiktsplanen, vilken finns att läsa på kommunens hemsida. Under 
2007 kommer en revidering av den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad att påbörjas.  
 
Arbetet med en översiktsplan är en lång process, där stora frågeställningar skall ligga som 
grund:  
 Hur vill vi att vår kommun skall se ut i framtiden sett ur olika perspektiv som sociala och 

ekonomiska villkor, boende, arbete, fritid, befolkningsutveckling och miljö?  
 Vad har vi som är unikt, som ger oss identitet och som är värt att värna om?  
 Vad kommer nästa generation att tycka om det som vi skapar och lämnar vidare till dem?  
 Vilka är våra viktigaste utvecklingsfrågor?  
 Kan boendekvaliteterna utvecklas i framtiden?  
 Vilka strategiska beslut behöver tas?  

 
Översiktsplanen ger möjlighet att lyfta blicken och diskutera framtidsfrågor. En av översikts-
planens viktigaste uppgifter är att se till helheten. I den dagliga verksamheten fattas en rad 
beslut i olika detaljfrågor. Översiktsplanen ska vara en hjälp att leda in dessa mot en 
gemensam vision. Planen är ett strategiskt styrdokument i kommunens utvecklingsarbete. Den 
kommer inte att ge svar på alla frågor, men ange en färdriktning. 
 
 
 
Kerstin Ainouz Annika Fonseca Gunilla Hagel  
Stadsarkitekt  Projektledare  Planingenjör 

Översiktsplan för Nybro kommun har anta
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DEL 1 INLEDNING 
I detta avsnitt beskrivs vad en översiktsplan är och vad lagen säger. Vidare ges en kort 
inledning till Nybro kommun och befolkningsstatistik. Till sist presenteras vilka målsättningar 
kommunen har för den översiktliga planeringen.  

Vad är en översiktsplan? 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, ÖP. En 
översiktsplan behandlar mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen för 
kommunens hela yta. Den kan fördjupas för delområden och kallas då fördjupad översikts-
plan, FÖP. 
Översiktsplaner är inte bindande för myndigheter och enskilda men ska ge vägledning för 
beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras.  
 
Översiktsplanen är kommunens absolut viktigaste planeringsinstrument, som genom sin 
grundliga process får en särskild tyngd i jämförelse med andra kommunala beslutsunderlag. 
Planeringsprocessen ger medborgarna möjlighet till insyn i processen och möjlighet att lämna 
synpunkter på planen. Översiktsplanen utgör ett viktigt vägledande dokument för kommunens 
vardagsbeslut och är en del av arbetet för en hållbar utveckling och en god livsmiljö.  
 
Översiktsplanen är: 
 Ett samlat beslutsunderlag, som beskriver allmänna intressen och kommunens 

miljösituation.  
 Ett handlingsprogram för framtiden, som visar hur kommunen ser på mark- och 

vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar och visar vad 
medborgarna kan förvänta sig i framtiden.  

 Vägledande för efterföljande beslut. Den förmedlar kommunens helhetssyn och ska 
tillämpas i beslut både i och utanför kommunen.  

 En överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationellt slag kan 
beaktas och tas till vara.  

 
Eftersom planen är ett beslutsunderlag, en handlingsplan, en vägledning och en 
överenskommelse är det nödvändigt att den hålls aktuell. Nya förutsättningar uppstår genom 
att omvärlden ständigt förändras. Kunskapen om miljön ökar, bostadsbyggandet och 
näringslivet ställs inför ändrade villkor och kommuninvånarnas värderingar förändras. 
Kommunfullmäktige ska därför minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om 
översiktsplanen är aktuell. Om kommunfullmäktige anser att planen inte är aktuell, kan beslut 
tas om en översyn av planen.  
 
Kommunen har ett särskilt ansvar för att bebyggelse uppförs på mark som är lämplig för 
ändamålet och för att miljö-, hälso- och andra risker beaktas. Mark- och vattenområden skall 
användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges till sådan användning som medför en 

Vad säger lagen? 
I plan och bygglagen (PBL) 1 kap 3 § står följande: ”Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut 

från allmän synpunkt god hushållning. 



___________________________________________________________________________ 

 
 6 

om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.” Av 
PBL 4 kap 1 § framgår att ”i översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen och de 
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden. Vid redovisningen skall riksintressen anges särskilt”. 
 
I miljöbalken anges bland annat att ”balken syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. I 
kapitel 3 och 4 finns bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Bestämmelserna i 
dessa kapitel skall tillämpas vid prövning enligt plan- och bygglagen. 

Arbetet med översiktsplan för Nybro kommun påbörjades 2004 efter det att fördjupad 
översiktsplan för Nybro stad var antagen. Parallellt med framtagandet av översiktsplanen har 
Nybro kommun deltagit i ett EU-projekt, Baltic Balance, som syftade till landsbygds-
utveckling i Bäckebo och Kråksmåla socknar. I projektet har föreningen Alsterbro-
Bäckebo.nu deltagit som en lokal partner. Vi inledde vårt arbete med möten med allmänheten 
i den delen av kommunen under 2004 och fortsatte med möten i resten av kommunen 2005. 

De olika skedena 
Arbetet med översiktsplanen är en lång process som kan delas in i fyra olika skeden:  

Framtagningsskede 
Tjänstemän och politiker på kommunen arbetar fram ett så kallat samrådsförslag. 
Under framtagandet av översiktsplanen har vi genomfört sammanlagt 20 möten med 
allmänheten under 2004-2006. Totalt har drygt 500 personer deltagit på mötena, varav cirka 
42 % var kvinnor och 58 % var män. Ett av mötena var med ungdomsrådet i kommunen.  

Samrådsskede  
När ett samrådsförslag har upprättats ska samråd hållas. Där ska kommunen visa förslaget 
samt förslagets innebörd och konsekvenser. Myndigheter, föreningar och allmänhet har 
möjlighet att lämna synpunkter.  
Efter samrådet skrivs en samrådsredogörelse där inkomna åsikter redovisas. Med hjälp av de 
inkomna åsikterna revideras samrådsförslaget. Det planförslag som blir resultatet av 
revideringen kallas utställningsförslag. Samråd har hållits 20 juli till 20 september, 2006. 

Utställningsskede  
När utställningsförslaget är färdigt ställer kommunen ut förslaget för offentlig granskning. 
Utställningen pågår under minst två månader. Alla kommuninvånare kan under 
utställningstiden lämna synpunkter på förslaget. Under utställningstiden genomfördes fyra 
informationsmöten med allmänheten, ett i vardera kommundel. Länsstyrelsen företräder staten 
och dess synpunkter framförs i ett granskningsyttrande. Granskningsyttrandet utgör sedan en 
del av planen. Efter utställningen sammanställs inkomna åsikter i ett utställningsutlåtande. 
Förslaget revideras igen med hjälp av inkomna åsikter och ett antagandeförslag tas fram. 

Antagandeskede 
Kommunfullmäktige antar planen. Länsstyrelsens yttrande är en del av planen. 
Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 18 juni 2007. 

Så har arbetet gått till 
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Nybro kommun 
Vid den nya bron där landsvägen från Växjö mot Kalmar korsade bäcken, vid det som i dag är 
Salutorget, föds Nybro när garvaregesällen och entreprenören Hindric Nyberg 1824 uppför 
bostadshus och garveri vid vattendraget. Med järnvägen och industrialiseringen som 
drivkrafter växer orten och blir glasrikets enda stad den 1 januari 1932. Än i våra dagar är 
läget utmed järnvägen och riksväg 25 och 31 betydelsefullt. Nybro kommun bildades 1969 av 
Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö kommuner samt Oskars och S:t Sigfrids 
församlingar. Idag består Nybro kommun förutom av Nybro stad av 8 tätorter och 
omkringliggande landsbygd. Totalt bor det knappt 20 000 människor i kommunen varav drygt 
12 000 bor i staden, cirka 3 500 i de övriga tätorterna samt lite drygt 4 000 på landsbygden. 

Nybro kommun är belägen i en skogrik trakt och skogen var en förutsättning för nästan all 
förindustriell verksamhet. I den tidiga industrialiseringen anlades först järnbruk för 
framställning av järn från myrmalm men efterhand avlöstes järnhanteringen av pappers- och 
glastillverkning. Skogen var också viktig råvarukälla till rena träindustrier och en 
förutsättning för såg-, snickeri- och möbelindustrin. Sammanfattningsvis kan man säga att den 
industri som finns i Nybro kommun idag och som domineras av träindustrin, följt av 
pappersindustri och glasbruken, har sina historiska rötter långt tillbaka i tiden. 

Fotograf Daniel Dahlgren © Nybro kommun 
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Befolkning 
Människorna i en kommun utgör den viktigaste delen för en positiv utveckling. Minskad 
befolkning betyder minskade skatteintäkter för kommunen men det viktigaste är ändå att inte 
förlora kompetens och mångfald av olika människor i samhället. 
 
Under hela 1900-talet växte befolkningen och under 1960-talet var ökningen högre än under 
tidigare år. Antalet invånare var som högst 1970 i Nybro Kommun, ett år efter 
kommunsammanslagningen. Runt 1970 var också antalet sysselsatta inom industrin som 
högst i landet som helhet. Industrin har dominerat näringslivet i Nybro kommun under lång 
tid och är fortfarande den största näringsgrenen. Befolkningsutvecklingen har visat en 
nedåtgående trend sedan 1970 med undantag för några år vid slutet av 1970-talet liksom några 
år i slutet av 1980-talet. Det nya seklet visade en positiv utveckling de första åren men trenden 
vände sedan nedåt igen.  
 
Diagram 1 visar antalet invånare fördelat på ålder. Sverigelinjen i diagrammet visar hur 
många invånare fördelat på ålder vi skulle ha haft i Nybro efter rikets fördelning. Nybro har 
ett underskott på invånare födda 1997-2005 och framförallt åldersgruppen 1961-1985. Den 
åldersgrupp som uppvisar störst underskott är de som är födda 1974. Åldersgruppen 1915-
1951 har ett markant överskott. Det som förklarar befolkningens storlek är fyra faktorer, näm-
ligen födda och döda, inflyttade och utflytta
födelsenetto och skillnaden mellan in- och utflyttare benämns inflyttningsnetto. 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 Ålder

A
nt

al Nybro
Sverige

Befolkningssiffrorna i diagram 1 gäller kommunen som helhet. En närmare granskning visar 
att befolkningen inte fördelar sig homogent inom kommunens olika delar. Befolknings-
strukturen uppvisar stora variationer med en stor andel äldre i kommunens norra del och en 
mycket hög andel barn och ungdomar i S:t Sigfrid. Den norra kommundelen står inför 
förändringar som antingen kan innebära att ytterligare permanentbostäder förvandlas till 
fritidshus eller så kommer ett generationsskifte att ske med inflyttning och en ökad 
befolkning. De unga kvinnorna är i minoritet i kommunen medan kvinnorna dominerar i 

de. Skillnaden mellan födda och döda benämns 

Diagram 1: Befolkningens ålder och antal 2005-12-31
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åldersgrupperna över 60 år. I Nybro stad är andelen kvinnor över 80 år dubbelt så stor som 
andelen män i motsvarande ålder.  
 
I diagram två visas antalet födda och döda. Eftersom Nybro kommun har en stor andel äldre 
blir också siffrorna för antalet döda höga medan en varierande andel befolkning i 
barnafödande ålder ger varierande födelsetal.  

Diagram 2: Födda och döda 1969-2005
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Diagram 3 visar in- och utflyttning. Inflyttningen har varierat kraftigt mellan olika år, medan 
utflyttningen visar ett mer stabilt mönster från i slutet av 1970-talet. Krisen i 
tillverkningsindustrin i början av 1980-talet avspeglas i den låga inflyttningen dessa år. 
Devalveringen 1982 sätter fart på våra exporterande företag och framförallt hade AB Gustaf 
Kähr en kraftig expansion. Mellan 1982 och 1991 ökade Kährs från 400 anställda till 1600. 
Det blev en kronjustering även 1992. Den höga inflyttningen 1994 med över 900 inflyttade 
förklaras dock till största delen av en omfattande flyktingmottagning under några år. Den 
ökade inflyttningstrenden under 2000-talet kan förklaras med etableringen av designskolan, 
KY-utbildningar samt mera aktiv marknadsföring mot studenter i Kalmar. 

Diagram 3: In- och utflyttning 1973-2005
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Några slutsatser kan vara viktiga att lyfta fram ur befolkningsstatistiken för den framtida 
planeringen: 
 Det finns en trend i kommunen att befolkningen minskar i de mindre tätorterna medan 

befolkningen ökar i staden, bland annat ökar den äldre gruppen som vill flytta till bekväm 
lägenhet eller ett särskilt boende.  

 Nybro kommun har en åldrande befolkning och det ställer krav på planeringen av ett bra 
boende för äldre. 

 Vid planering måste hänsyn tas till att befolkningsstrukturen visar stor variation i 
kommunens olika delar. 

 För att motverka att befolkningen fortsätter att minska bör inflyttningen öka från cirka 850 
personer till cirka 1000 personer per år. 

 Kommunen bör fortsätta att aktivt arbeta för att öka attraktiviteten både gentemot de som 
redan bor här som mot nya tilltänkta invånare. 

 

 



Visioner och mål 
för Nybro kommun
Som grund för översiktsplanen finns de visioner och mål som medborgarna i Nybro kommun 
har för sin kommun på längre sikt. Dessa visioner och mål är fastställda i olika styrdokument 
antagna av kommunfullmäktige, varav översiktsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten 
för kommunens framtida utveckling. En sammanfattning av de mål som berör fysisk planering 
finns i översiktsplanen. I översiktsplanen konkretiseras i första hand de visioner och mål som 
på något sätt påverkar användning av mark och vatten (fysisk planering). I översiktsplanen 
redovisas även strategier för hur vi ska nå målen.

Ibland kan de olika målen delvis stå i strid mot varandra. Visionskartorna i översiktsplanen re-
dovisar önskad utveckling med en sammanvägning av olika intressen. Kartorna kompletterar 
och förtydligar visionen och målen.

Hur ser Nybro ut om tjugo år? Det beror på omvärlden, på utvecklingskraften i näringslivet, 
på Nybrobornas vilja och värderingar samt på hur väl kommunen kan inspirera till samverkan 
med boende, föreningar, företag, universitet, andra kommuner och regionala organ. Ett tydligt 
och konsekvent agerande över tiden skapar förutsägbarhet och förtroende. En tydlig vilja är en 
förutsättning för kommunens utveckling. Nybro kommuns vision är:

Översiktsplanen 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 befolknings-
ökning i regionen. Den knyter också an till kommunens mångåriga strävan att vara en långsik-
tigt hållbar kommun samt kommunens strategiska läge i Glasriket, mellan universitetsstäderna 
Kalmar och Växjö.

Hållbarhet handlar om helheten, om att väva ihop sociala, kulturella, ekonomiska och ekolo-
giska aspekter, men även om att ta ansvar för kommande generationer. Hållbarhet handlar om 
att försvara allas lika värde och att värna delaktighet och inflytande. Att skapa ett långsiktigt 
stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ett samhälle där 
naturresurserna utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt, så att miljön, folkhälsan och den biologiska 
mångfalden värnas och klimatförändringar motverkas. Ett samhälle med en hållbar tillväxt för 
att säkerställa våra gemensamma tillgångar, kunskaps- och näringslivsutveckling och möjlig-
heterna till arbete.

Uppdelningen av visioner och mål i olika hållbarhetsaspekter får mer ses som ett sätt att redo-
visa snarare än att beskriva verkligheten. I verkligheten griper de olika visionerna och målen 
in i varandra och många mål ”hör hemma” i mer än en aspekt.

De lokala målen i Agenda 21, antagna av kommunfullmäktige 22 december 2003 § 194, ska tills 
vidare ses som inriktningsmål, även då målåren har passerats, till dess nya lokala mål antas. En 
sammanfattning av målen i ”lokal Agenda 21” för Nybro kommun, som berör fysisk planering, 
redovisas i översiktsplanen. Även de visioner och mål i den regionala utvecklingsplanen, som 
berör Nybro kommun, har inarbetats i översiktsplanen.

”År 2030 har Nybro kommun 25 000 invånare och kommunen 
utgör centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. 

Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden 
– ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt.”



Social hållbarhet
Den fysiska planeringen har stor påverkan på den sociala hållbarheten. Den påverkar vår möj-
lighet att styra hur vi kan använda vår tid, trygghet, avsaknad av störningar, identitet och 
tillgänglighet. En hållbar social utveckling handlar också om demokrati och rättvisa samt in-
dividuellt inflytande och ansvar. Allas inflytande är grundläggande för att genomföra en ända-
målsenlig planering av mark- och vattenanvändningen.

För att nå social hållbarhet har vi följande mål och strategier:

Nybro ska vara en kommun som erbjuder ett tryggt vardagsliv och som ger barn goda upp-
växtvillkor. Alla ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i samhällslivet, men också 
möjligheter att förverkliga sina egna drömmar. 

Bostadsstandarden skall vara hög och utbudet av boendemiljöer och boendeformer rikt. Vi 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt boendet i den centrala delen av Nybro stad samt åt ett 
ökat boende på landsbygden. 
 
Boendet på landsbygden ska stärkas genom fler möjligheter till boende i strandnära lägen 
och boende med goda möjligheter att hålla hästar. Den som vill bygga på landsbygden ska i 
normalfallet få göra detta. Om allmänna intressen överväger på den tilltänkta platsen hjälper 
kommunen den sökande att hitta alternativa lokaliseringslägen. 
  
Bebyggelsemiljöerna ska utformas så att de är attraktiva, trygga, tillgängliga och hälsosamma. 
Ett attraktivt boende handlar om att ta tillvara och utveckla det som är bra och unikt i varje del 
av kommunen. Ny bebyggelse ska bidra till vårt moderna kulturarv och ska göra våra tätorter 
vackrare och mera spännande.

Bebyggelsen ska även utformas så att den ger goda förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet 
och vistelse i grönområden. En stor andel av tätorternas grönområden ska vara tillgängliga för 
alla och vid varje tätort ska det finnas minst ett stort naturområde där naturen och befolkning-
ens rekreation prioriteras främst.

Miljöstörningar och risker ska förebyggas genom att vi skapar tillräckliga skyddsavstånd mel-
lan bostäder, förskolor och skolor och sådana verksamheter som kan påverka hälsan. Påverkan 
från bullrande verksamheter och trafik ska minskas genom långsiktig strategisk planering. 
Riktlinjerna för nybyggnation i anslutning till kraftledningar ska tillämpas även för befintlig 
bebyggelse. Risk- och sårbarhetsanalyser ska hållas aktuella.

Genom ett varierat och blandat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, idrott, kultur, utbild-
ning och natur skapar vi närhet i det dagliga livet. Det ska finnas olika sorters mötesplatser och 
anläggningar för fritidsaktiviteter och idrott, men även mötesplatser för människors kulturella 
upplevelser och eget skapande. Kulturell ”service” i form av biblioteksservice, kulturskola, eve-
nemang med mera ska finnas tillgängligt för alla.

  Befolkningen i Nybro kommun ska öka - ”Jag vill bo i Nybro”

  I Nybro kan tiden ägnas åt det viktiga i livet



Vid planläggning av nya områden och verksamheter ska vi ta särskild hänsyn till barns och 
ungdomars livsmiljö och behov samt till jämställdhet. Alla kommunens skolor ska ha tillgång 
till ett naturområde inom näravstånd och skolgårdarna ska vara gröna, stimulerande och va-
riationsrika. Skolor samt lokaler och fritidsanläggningar för barn- och ungdomar ska alltid 
kunna nås via trygga gång- och cykelvägar.

I planeringen tar vi speciell hänsyn till oskyddade trafikanter, barn och funktionshindrade 
samt uppmärksammar jämställdhetsfrågorna. Såväl gång- och cykelvägnätet som kollektiv-
trafiken ska vara tillgängligt och väl utbyggt. Cykelvägnätet ska utvecklas och på sikt byggas 
samman med motsvarande nät i Kalmar kommun.

 

Kulturell hållbarhet
Kulturen kan ses som kittet som håller samman människorna i ett samhälle, som skapar vår 
identitet och som utgör grunden för demokrati och ett dynamiskt och kreativt samhälle.  Kul-
tur, idrott och upplevelser spelar en aktiv roll i stärkandet av kommuns profil och attraktions-
kraft. Ett levande kultur- och fritidsliv som tar vara på det mångkulturella samhället stärker 
även näringslivet och den ekonomiska tillväxten. Kultur och upplevelser är en färskvara som 
skapas i nuet och som ständigt förändras – samtidigt som vi har ett kulturarv att bevara. Det är 
därför väsentligt att områden och aktiviteter av stort kulturhistoriskt värde bevaras, samtidigt 
som vi ger förutsättningar för fortsatt brukande och nya satsningar som blir kulturarv från vår 
tid. 

Industriutvecklingen i kommunen bygger i mycket stor uträckning på design. I mer än hundra 
år har våra industriorter, med starka varumärken, varit mötesplatser för olika hantverkare och 
formgivare. Detta formgivningsarv har utvecklats och breddats och har nu en stark designpro-
fil med både en nationell och internationell marknad. Ett stärkande av designfrågorna och av 
Linnéuniversitetets ”Campus Pukeberg” är av central betydelse för kommunens utveckling.

Pukeberg ska etableras som nationellt och internationellt designcentrum och området ska ut-
vecklas genom samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlighet. För att ge Linnéuniver-
sitetet och studentlivet goda förutsättningar att utvecklas ska bostäder byggas i närheten av 
Pukeberg och kontakten mellan Pukeberg och Nybro centrum förbättras.

Kulturarvet ska vara synligt och tillgängligt för alla och kulturen ska bli en naturlig del av män-
niskornas vardag. Våra natur- och kulturhistoriska värden är en resurs för kommunens och 

  Inga korta bilresor

  Trygga och aktiva invånare

  Pukeberg ett nationellt designcentrum

  En livsmiljö med historiskt djup 

För att nå kulturell hållbarhet har vi följande mål och strategier: 



näringslivets utveckling. Det offentliga rummet i Nybro stad och den offentliga miljön i de 
mindre tätorterna ska stärka den lokala identiteten. Både i Nybro stad och i glasbruksorterna 
ska det finnas tydliga uttryck för glasets betydelse för kommunen.

Byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas och skötas så att dess 
värden inte går förlorade. Tillbyggnader, ombyggnader eller andra förändringar i värdefull 
bebyggelse eller miljöer ska göras varsamt så att byggnadens eller miljöns karaktärsdrag be-
varas. Vid upprättandet av nya detaljplaner eller områdesbestämmelser ska de kulturhisto-
riska värdena preciseras och skyddas genom skydds- eller varsamhetsbestämmelser. 

Ekonomisk hållbarhet 
En ekonomiskt hållbar utveckling innebär att människor har möjlighet att försörja sig, att 
företagen är konkurrenskraftiga samt att det offentliga samhället kan utföra sina uppgifter.
En aktiv fysisk planering ska stimulera en ekonomiskt hållbar utveckling genom att ge stöd 
för en ändamålsenlig användning av mark och vatten. På så sätt skapas förutsättningar för 
nyinvesteringar i samklang med övriga hållbarhetsmål, samtidigt som vi bidrar till ett effek-
tivt utnyttjande av redan gjorda investeringar.

Nybro kommun har ett starkt näringsliv inom tillverkningsindustrin och den ska ges ut-
rymme för fortsatt utveckling. Förutom det traditionella näringslivets utveckling poängterar 
regionförbundet i den regionala utvecklingsplanen att besöksnäringen kommer att få stor 
betydelse för länets utveckling.

Genom ökad attraktionskraft, en kvalitetssäkrad kärnverksamhet, förbättrad delaktighet och 
inflytande i samhällslivet, ett gott miljöarbete och goda kommunikationer ska inflyttningen 
till kommunen vara större än utflyttningen.

Kommunen ska ha en hög markberedskap för olika verksamheter. Vid alla tätorter ska det 
finnas områden för etablering av nya företag. Industriella kulturvärden ska skyddas.

Nybroborna och besökare ska i första hand välja Nybro stad, med sin levande stadskärna, 
som sitt handelsalternativ. Handelsplatser kan även etableras runt våra starka attraktioner 
och varumärken.

  Ett expansivt näringsliv med starka varumärken 

  En väl fungerande handel med en hög servicenivå

  År 2030 ska Nybro kommun ha 25 000 invånare 

För att nå ekonomisk hållbarhet har vi följande mål och strategier:



Glasriket och Småland är kommunens viktigaste varumärken och ska fortsatt utvecklas. Även 
aktivitetsturism och naturturism i samklang med naturmiljön och det småländska kulturland-
skapet ska fortsätta att utvecklas. Banden till Kalmarsund ska stärkas. Boendemöjligheterna 
för besökare ska förbättras, bland annat genom att landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
prioriteras.

I Kalmarsunds arbetsmarknadsregion ska det finnas trafiksäkra, framkomliga, tillgängliga och 
miljömässigt hållbara kommunikationer. Kommunen ska bland annat verka för fortsatt ut-
byggnad av riksväg 25 till mötesfri väg och för fortsatt upprustning av Kust-till-kust-banan, så 
att resenärerna får korta och stabila restider. 

Arbetspendling inom regionen Kalmar-Karlskrona-Växjö ska vara möjlig och sträckan Ny-
bro-Växjö ska ta högst 35 minuter. Det ska finnas lokal pendeltågstrafik mellan Kalmar och 
Växjö som avgår varje halvtimme under högtrafik, med möjlighet till av- och påstigning i 
Fredrikslund/Hanemåla, Nybro centrum och Örsjö. God kollektivtrafik även kvällstid, mel-
lan Kalmar och Nybro centrum ska värnas, för att ge möjligheter till att ta del av kultur- och 
idrottsutbudet i båda städerna.

Kombiterminalen öster om Nybro stad, för omlastning mellan lastbil och järnväg, ska elektri-
fieras och utökas.

Alla delar av kommunen ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling. Nya verksamhets- och bo-
stadsområden ska förberedas för fiberanslutning och på sikt ska hela Nybro stad vara försedd 
med fiberanslutning.

Förutsättningarna att driva företag, arbeta och bo på landsbygden ska förbättras. Attraktiva 
natur-, kultur- och boendemiljöer ska vara en bas för nya affärsmöjligheter och en god livskva-
litet. Antalet boende på landsbygden ska öka och underlaget för service behållas.

Nybro kommun ska även i fortsättningen vara en hästrik kommun. För att stärka hästnäringen 
ska det vara möjligt att hålla hästar och rida även vid våra tätorter.

 

Ekologisk hållbarhet
En bevarad natur med plats för fungerande miljöer för växter och djur är en nödvändig förut-
sättning för uthållig utveckling och därmed för vår överlevnad. Naturen är en viktig förutsätt-
ning för välbefinnande och rekreation, men även för att ekologiska processer som t ex vatten-
rening ska fungera. Den ger oss också en stor del av vårt behov av skönhetsupplevelser och är 
en viktig inspirationskälla till kreativitet. Den natur vi ser idag har danats av geologiska pro-
cesser, väder och vind och inte minst av biologiskt liv. Människan är utan tvekan den art som 
haft störst inverkan på naturen de senaste årtusendena. Eftersom översiktsplaneringen handlar 
om mark- och vattenanvändningen, så påverkar den i hög grad den ekologiska hållbarheten.

  Goda kommunikationer 

  En levande landsbygd – rik på hästar 

  En av norra Europas starkaste regioner inom besöksnäringen

För att nå ekonomisk hållbarhet har vi följande mål och strategier:



Det ska det vara enkelt att leva utan fossila bränslen. Vi ska utforma bebyggelsestrukturen 
så att transportbehovet minskar genom att det finns god service och tillgång på rekreation 
nära där man bor. Det ska finnas tillgång till bra kollektivtrafik, säkra cykel- och gångvägar 
samt möjligheter till godstransporter på järnväg. Vi ska möjliggöra anslutning till fjärrvärme 
inom befintlig och tillkommande bebyggelse i tätorterna. Utbyggnad av både stora och små 
produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.

Vi ska nyttja våra areella och fysiska resurser till det de är bäst lämpade för. Långsiktiga 
intressen ska väga tyngre än kortsiktiga.  Vi har tydliga riktlinjer för hur våra mark och vat-
tenområden kan användas, och de genomsyrar all vår samhällsplanering. I första hand ska 
vi bygga på mark som redan är ianspråktagen eller ligger nära befintlig infrastruktur. Od-
lingslandskapet ska bevaras rikt, varierat och levande, varför exploatering av åkermark ska 
undvikas. Förorenade områden, som till exempel gamla glasdeponier, ska undersökas och 
åtgärdas på lämpligt sätt.

I all samhällsplanering tar vi hänsyn till klimatförändringar. Ytor som riskerar att översväm-
mas ska inte planläggas för bostäder eller verksamheter (om inte riskerna kan elimineras ge-
nom åtgärder). För att kompensera för ett varmare sommarklimat är det bland annat viktigt 
att träden i tätorterna värnas.

Det är också viktigt att successivt öka kunskapen om klimatförändringarnas konsekvenser, 
inte minst med tanke på att bebyggelse och infrastruktur har en lång livslängd. För förbätt-
rade analyser och anpassningsåtgärder ska en tredimensionell kartmodell över Nybro stad 
skapas.

Värdefulla och intressanta natur- och kulturmiljöer ska vårdas och skyddas. Kommunen ska 
vara restriktiv med att tillåta exploatering av värdefulla naturbetesmarker och mycket res-
triktiv med att tillåta exploatering av områden med grova lövträd, för att skydda arter som 
är globalt hotade. De mest skyddsvärda träden ska naturminnesmärkas. Vid prioritering av 
naturvårdsåtgärder tar vi extra stor hänsyn till områdets ”ansvarsarter”, det vill säga hotade 
arter som har sitt ”huvudområde” i sydöstra Småland, övriga arter som är unika för vårt 
område och arter Sverige har ett internationellt ansvar för. Det extremt artrika området Al-
sterån-Allgunnen–Hornsö ska skyddas som nationalpark.

En långsiktig god hushållning med mark, vatten och naturresurser

God hänsyn till klimatförändringar

Ett rikt växt- och djurliv ska gynnas och bevaras

För att nå ekologisk hållbarhet har vi följande mål och strategier:

Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Nybro kommun 



Bland annat via vattenråden ska Nybro kommun hitta gemensamma lösningar i vattenfrågor i 
alla åarnas avrinningsområden bland annat genom att fler våtmarker och dammar anläggs och 
genom att vandringshinder för fisk tas bort. Kommunens sjöar ska erbjuda goda möjligheter 
för bad, friluftsliv och fiske.

Användningen av naturgrus ska endast tillåtas när det inte finns något annat realistiskt alter-
nativ. Täkter ska inte förekomma inom känsliga natur- och kulturområden eller inom om-
råden med någon typ av skydd. Där det är lämpligt tillåts täkt under grundvattenytan. Vid 
efterbehandling av täkter strävar vi efter att gynna den biologiska mångfalden. Skyddet för 
vattentäkterna ska stärkas genom att vattenskyddsområden med moderna skyddsföreskrifter 
ska finnas vid alla kommunala vattentäkter. Kommunen ska verka för att Nybroåsen ska bli 
riksintresse för vattenförsörjningen.

Dagvattenhanteringen ska inriktas mot lokalt omhändertagande av dagvatten och öppna dag-
vattensystem. Detta innebär bland annat att fler våtmarker ska skapas, som renar dagvattnet 
innan det släpps ut i vattendragen. Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i S:t Sigfrids-
området. Elledningar ska i så stor utsträckning som möjligt vara nergrävda. Möjligheter till 
bredbandsuppkoppling ska finnas i hela kommunen. Vid all nyexploatering och större gräv-
arbeten ska fiberanslutning förberedas. Avfallshanteringen ska vara välutvecklad och ha hög 
tillgänglighet. 

Sjöar och vattendrag samt grundvattnet ska ha en god ekologisk status

Större delen av våra grusåsar ska bevaras och 
vattenförande geologiska formationer av vikt ska skyddas för framtiden 

Säkra och hållbara försörjningssystem

För att nå ekologisk hållbarhet har vi följande mål och strategier:
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DEL 2 ALLMÄNNA INTRESSEN 
En översiktsplan ska visa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt 
bebyggelseutvecklingen i kommunen. Översiktsplanen ska också beskriva allmänna intressen 
och kommunens miljösituation.  

2.1 Landskapet 
I det här avsnittet redovisas de natur- och kulturvärden som finns i kommunen och som är 
viktiga att ta hänsyn till vid olika beslut. 

Avsnittet innehåller följande underrubriker: 
Naturmiljö 
Vatten
Kulturarvet 

Naturmiljö
Nybro kommun ligger på gränsen mellan sydsvenska höglandet och Kalmarslätten. 
Kännetecknande för landskapet i stort är dess flackhet, vilket bland annat påverkar 
vattendragens funktion och utseende. Klimatet i kommunen är som helhet milt och soligt, med 
kustklimat i de östra delarna och något kärvare fastlandsklimat längre mot väster. 
Nederbörden är nationellt sett liten, 300 - 340 mm, under vegetationsperioden april till 
september. Inlandsisen har haft stor betydelse för landskapets utformning och är tillsammans 
med människan den viktigaste faktorn bakom landskapets nuvarande utseende. Topografin i 
mindre skala är småbruten och omväxlande. Lokalt förekommer dock mer markerade 
höjdskillnader orsakade av rullstensåsar. 

Geologi
Berggrunden utgörs av urberg och domineras av sur, näringsfattig granit och Smålandsporfyr, 
vilket bland annat medför att en stor del av kommunen är känslig för sur nederbörd. 
Grönstenar av olika varianter uppträder i begränsade områden, till exempel norr om Örsjö, vid 
Madesjö kyrka samt nordväst om Alsterbro. Vidare finns diabas i smala gångar men som i 
vissa fall kan vara 10-15 meter breda. Grönstenar är mer kalkrika än porfyrerna och 
graniterna. Detta innebär att grönstenar vittrar snabbare och växtligheten får tillgång till mer 
lättillgänglig mineralnäring. 

Jordarterna bildades av inlandsisen, som också är den viktigaste orsaken till kommunens 
flacka topografi. Den dominerande jordarten i Nybro kommun är moränen som består av 
krossad granit och porfyr. Moränen är av sandig moig typ men även grövre kornstorlekar 
förekommer. Berggrunden går på sina håll i dagen men jorddjup på 3-4 meter är vanligt före-
kommande. Området mellan Kråksmåla och Allgunnen upptas till mycket stor del av berg i 
dagen.

Rullstensåsarna i kommunen har i allmänhet en nordväst-sydostlig utsträckning. De största 
och viktigaste är Bäckeboåsen och Nybroåsen, vilka båda är betydelsefulla för tillgång på 
grundvatten samt för grustäkter. Sedimentjordarter såsom grus, sand, mo, mjäla och lera finns 
i anslutning till de delar av rullstensåsarna, vilka legat under vatten efter istiden. När isen 
dragit sig tillbaka höjdes Östersjön eller Baltiska issjön upp till en linje i höjd med Nybro – 
Allgunnen, som kallas högsta kustlinjen (HK) på cirka 85 meter över nuvarande havsnivå. 
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När Baltiska issjön drog sig tillbaka, fylldes sänkor med sediment och övriga delar 
renspolades på finkorniga jordar. Därför är den östra delen av kommunen sjöfattig. 

Landskapet
Naturgeografiskt ingår Nybro kommun i regionen Sydöstra Smålands skog och sjörika 
slättområden som beskrivs i länsstyrelsens bok ”Natur I Östra Småland” på följande sätt: 
”Den kännetecknas av flack terräng där barrblandskogar dominerar. Moränhöjder och åsar får 
en framträdande roll i det flacka landskapet. I sydväst är skogslandskapet uppbrutet med 
myrmarker och sjöar. Längre österut, där berget ligger nära ytan dominerar fattiga lav- och 
rishedtallskogar och tallmossar.”

Landskapet utgörs av skogsbygd i väster och mellanbygd i öster. Landskapet är svagt kuperat 
och ganska kargt och stenigt och domineras av barrskog. Skogen täcker cirka 80 % av ytan. 
Variationen av naturtyper är stor. Fyra större vattendrag med Alsterån och Ljungbyån som de 
värdefullaste samt Snärjebäcken och Hagbyån berikar naturmiljön. I vattendragens 
närområden dominerar lövskogen. Lövträdsdominerade hagmarker och annan odlingsmark 
samt lövskog ökar mot söder och öster i kommunen. Mångfalden av lövskogstyper är stor.  

Eken är ett karaktärsträd, vilket sammanfaller med att Kalmar län är Sveriges ekrikaste län, 
trots den skövling som bedrevs utanför gods och kyrkomark efter att ekens fridlysning 
upphörde i början av 1800-talet. Dagens värdefulla lövträdsmiljöer har ofta sitt ursprung i ett 
omfattande ängs- och hagmarksbruk från järnålder och fram till för hundra år sedan. Det finns 
också åtskilliga spår av mycket lång kontinuitet av ädla lövträd.

Landskapets historia 
Skogen i kommunen har i vissa fall anor ända från medeltiden. Då ökade befolkningen och 
det vi idag kallar jordbruk växte fram. Främst användes markerna runt byarna, så kallades 
inägor, till ängsbruk för slåtter till vinterfoder samt till lite närodling. Längre ut fanns 
tillfälliga odlingar som flyttades runt regelbundet där man brände skog för att få ny åkermark, 
så kallat svedjebruk. Dessa ytor användes ofta till bete när odlingen avslutats. Skogarna 
användes främst till bete (hagar/skogsbete) och uttag av ved. Under 1700-talet ökade 
betestrycket när befolkningen ökade och uttaget av ved ökade för att tillgodose järnbrukens 
behov. Betestrycket medförde att ädla lövträd nästan uteslutande kom att finnas på inägorna. 
Större skogsbränder (naturliga och anlagda) förekom med tämligen regelbundna intervall 
normalt till mitten av 1700-talet och i vissa fall som Allgunnenområdet så sent som till 1860-
talet. Bränderna gynnade främst tall, ek asp och björk. Eken kunde dessutom överleva där 
betestrycket inte var för hårt. Denna markanvändning pågick i vissa fall ända till slutet av 
1800-talet. Under 1800-talets starka befolkningstillväxt odlades mer mark upp. 
Potatisodlingen medförde dock effektivare markutnyttjande och vallodlingen minskade 
behovet av ängar och hagmarker.  

Längre tillbaka var skogen lövdominerad med inslag av tall. Människans hantering av 
trädbärande marker, till exempel hamling, kan delvis ha haft urskogsliknande effekter, vilket 
gjort att viss skogskontinuitet fram till våra dagar förekommer. Granen anlände norrifrån på 
1700-talet. När vallen ersatte slåttern blev stora arealer över för bete, som då inte blev så 
intensivt. Innebörden av detta var att den för betesdjuren oattraktiva granen fick ordentlig fart 
och det ”mörka Småland” började skönjas. Granen gynnades också av den minskade 
brandfrekvensen. På så sätt skapades den första generationen riktig granskog.
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Artrikedom 
Klimatet är varmt och torrt, vilket har haft stor påverkan på landskapet men också på 
utbredningen av värmeberoende arter. Exempelvis är Hornsöområdet med Alsterån–
Allgunnen ett av Europas värdefullaste skogsområden för vedlevande insekter. Viktiga 
refugier och spridningskorridorer för flora och fauna utgörs av vattendragen, rullstensåsarna 
och sist men inte minst av kraftledningsgatorna, som korsar olika markslag och som delvis 
tillåts växa igen för att åter röjas ur. Landskapet i Nybro kommun har således mycket goda 
förutsättningar för en rik biologisk mångfald både nu och i framtiden.  
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Värdefulla naturområden 
Underlaget till detta avsnitt utgörs i huvudsak av Nybrodelen i länsstyrelsens bok ”Natur i 
Östra Småland” (1997), vilken utgör länets och kommunens naturvårdsprogram. Texten till 
”Natur i Östra Småland” är framtagen i samarbete mellan Nybro kommun och länsstyrelsen. I 
samband med framtagandet av översiktsplanen har materialet uppdaterats och kompletterats 
med uppgifter om riksintressen, naturreservat, Natura 2000-områden samt uppgifter från olika 
sjöinventeringar och inventering av skyddsvärda statliga skogar. I underlaget ingår också 
uppgifter från nyckelbiotopsinventeringar, olika inventeringar av odlingslandskap, våt- och 
sumpskogsinventeringar med mera. Numreringen av naturområdena i det här avsnittet följer 
numreringen i ”Natur i östra Småland”. 

I detta avsnitt redovisas de mest värdefulla naturområdena i Nybro kommun. Först redovisas 
de områden som redan är skyddade som naturreservat eller Natura 2000. Se karta A. Därefter 
redovisas de områden som är av riksintresse och kommunens synpunkter på hur riksintressena 
kan säkerställas, se karta B. Till sist redovisas övriga naturområden som klassas som högsta 
naturvärde, klass I, eller mycket högt naturvärde, klass II, se karta C. Även för övriga 
naturområden redovisas olika åtgärdsförslag som syftar till att öka skyddet av naturvärdena. 

Områden som inte redovisas i översiktsplanen är områden med högt naturvärde (klass III) 
samt andra specifika områden som har biotopskydd, naturvårdsavtal, strandskydd, är 
naturminnen eller nyckelbiotoper. Däremot förklaras vad dessa andra skydd innebär. Skydd 
av värdefull natur regleras i första hand i kapitel 7 i miljöbalken. 

Avsnittets indelning: 
Skyddad natur 

o Naturreservat 
o Natura 2000 
o Biotopskydd
o Strandskydd
o Naturminnen 
o Miljöstöd för betesmarker och slåtterängar 

Naturvårdens riksintressen med föreslagna åtgärder 
Övriga naturområden med föreslagna åtgärder 

Framtida skydd av skogsmark 
En viktig faktor för formellt skydd av skogsmark i framtiden (naturreservat, biotopskydd och 
naturvårdsavtal) är den regionala strategi som utarbetats, med länsstyrelsen och 
skogsvårdsstyrelsen i spetsen, för att uppnå delmål 1 i det nationella miljömålet ”Levande 
skogar”. Övergripande gäller bland annat att avtal om frivilligt skydd utan ersättning i många 
fall bör prövas innan det kan bli tal om naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal med 
ersättning. Skogsbestånd med höga naturvärden belägna i så kallade värdetrakter kommer 
sannolikt att prioriteras för skydd fram till år 2010. Med begreppet värdetrakt menas ett land-
skapsavsnitt med särskilt höga bevarandevärden. Begreppet avser ett område med något stort 
eller en kombination av värdefulla skogsområden, rödlistade arter och viktiga ekologiska 
processer där möjligheten till bevarande av biologisk mångfald bedöms vara hög sett i ett 
längre perspektiv. Norra delen av Nybro kommun i Allgunnenområdet är värdetrakt för 
ädellöv- och triviallövskog samt för barrbland- och tallskog.
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Skyddet av naturbetesmarker och lövträd 
Förutom direkt utpekade områden finns det andra viktiga naturvårdsfrågor som berör den 
fysiska planeringen i kommunen. En viktig fråga är att naturbetesmarker i allmänhet bör 
bevaras, en annan är skydd av områden med ek och annan ädellövskog. Detta är även en 
viktig kulturvårdsfråga. 
 
I flera utredningar pekas ek- och ädellövskogen och de gamla, stora lövträden ut som mycket 
viktiga att bevara. Dessa träd är viktiga i sig, men de är också värdar för andra växter, främst 
mossor och lavar och djur, främst insekter. För flera av de arter som lever i grova lövträd är 
situationen så akut att de anses vara globalt utrotningshotade. Östra Småland pekas ut som ett 
av landets viktigaste områden för skyddet av just dessa arter. Detta innebär att i Nybro 
kommun är förmodligen den enskilt viktigaste naturvårdsfrågan att bevara och säkra 
återväxten av grova lövträd, främst ek. Även döda grova träd och liggande träd har ett långt 
liv som värdar för hotade arter och bör därför också skyddas och ”återskapas”. 
 
Eftersom även enstaka träd har ett stort skyddsvärde kan inte de enskilda träden pekas ut på 
en karta i översiktsplanen. Inventering av stora lövträd pågår, men det kommer att dröja länge 
innan vi har en heltäckande bild av förekomsten av dessa träd. Skyddet av de gamla träden 
måste därför vägas in i alla typer av kommunala beslut som berör markanvändning, som till 
exempel detaljplaner, förhandsbesked för bygglov, skogsbruksplaner samt park- och 
grönstrukturplaner. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skydda enskilda träd via beslut om 
naturminne. 
 
Nybro kommun ska därför vara restriktiv med att tillåta exploatering av värdefulla 
naturbetesmarker och mycket restriktiv med att tillåta exploatering av områden med grova 
lövträd.  

Att arbeta vidare med: 
Fortsätta den inventering av gamla lövträd i hela kommunen som pågår med stöd av bidrag 
från naturvårdsverket, inklusive ställningstagande om naturminnesmärkning. 
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Skyddad natur 

Naturreservat, karta A 
Naturreservat är enligt miljöbalken större områden som bildas av länsstyrelsen eller 
kommunen i syfte att; 
1. bevara biologisk mångfald 
2. vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
3. tillgodose behov av områden för friluftslivet 
4. skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 
 
Följande områden är idag naturreservat:  

Bjällingsmåla (14) 
I området Hindsjöbäckens dalgång–Alsterån finns ett 68 hektar stort område vid Stora 
Hindsjöns södra strand som sedan 2005 är det kommunala naturreservatet Bjällingsmåla. 
Reservatet innehåller olika typer av skogsmiljöer och reservatets kärna är en äldre lövskogs-
biotop med ett flertal trädslag och rödlistade arter. Reservatet ligger nära Alsterbro men hela 
området runt Hindsjön och utmed Alsterån är viktigt för friluftslivet. 

Allgunnen (20) 
Naturreservatet Allgunnen omfattar 

Hummelsäng längs Allgunnens strand, 
ådet, Ekenäs och Uddevallshyltan. Allgunnenom- 

av orördhet och låga befolkningstäthet och erbjuder unika 
naturupplevelser. Området utgörs av ädellöv- och triviallövskog, strandnära skog, sumpskog, 
hällmarks- och annan gles tallskog samt mader och sjöytor. Det är rikt på rödlistade arter och 
utgör en del av vad som anses vara norra Europas rikaste område för vedlevande insekter. 

Vikroken (20) 
Det kommunala naturreservatet Vikroken på 64 hektar är tvådelat och är beläget utefter 
Alsterån i riksintressets sydvästra del. Området utgörs bland annat av vattennära 
lövskogsmiljöer och hyser bland annat rödlistade lavar och svampar. 

Grytsjön (27) 
Den nordöstra delen av Grytsjöområdet utgörs av ett naturreservat på 163 hektar. Området 
utgörs mestadels av asp- och tallskog på blockig mark och med ett stort antal rödlistade 
insekter och fåglar. 

Vackerslät (28) 
Ett område på 68 hektar i södra delen av Vackerslätsområdet utgörs av naturreservat. I 
området finns stora arealer med naturskog och ett mycket värdefullt insekts- och fågelliv med 
ett stort antal rödlistade arter. 

Smedjevik (Stensjön – Sjömaden) (33) 
Sjömaden är av riksintresse för naturvården och ingår i den nationella myrskyddsplanen. Ett 
större område runt maden samt större delen av Stensjön med skogsområden norr och öster 
därom utgör Natura 2000-område. Av detta område har staten bildat naturreservatet 
Smedjevik, med en yta på 488 hektar. Möjligheterna till naturupplevelser av 

totalt 2 256 hektar varav cirka 800 hektar av reservatet 
ligger i Nybro kommun. Det sträcker sig söderut från 
omfattar Mjöshyltan inklusive Krogölsomr
rådet kännetecknas av sin höga grad 
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vildmarkskaraktär är rika. Området utgörs av olika skogstyper och våtmarker med ett antal 
rödlistade arter. 

Rismåla (71, 72) 
Det kommunala naturreservatet Rismåla på 112 hektar bildades 2005 och är ett flitigt använt 
tätortsnära skogsområde med goda möjligheter till naturupplevelser och annan rekreation, 
inklusive bad och fiske. Naturen här erbjuder bland annat geologiskt intressanta formationer 
och en mängd sällsynta svampar. Se även ”Fördjupad översiktsplan för Nybro stad” (2004). 

Fjälebo slåtteräng (78) 
Ängen fridlystes 1952 och är numera naturreservat. Här finns en ovanlig form av vitsippa som 
kallas för ”grönsippa”. 

Svartbäcksmåla (82) 
Sedan år 2003 utgör Svartbäcksmåla ett kommunalt naturreservat på 345 hektar. Området är 
ett välbesökt friluftsområde med möjlighet till många olika aktiviteter och med många fina 
skogliga naturmiljöer, flera speciella geologiska formationer samt några rödlistade arter. Se 
även ”Fördjupad översiktsplan för Nybro stad” (2004).

Toresbo löväng (94) 
I naturreservatet Toresbo ingår Holmen, en träd- och buskbärande löväng samt en madäng 
som ansluter direkt till Hagbyån. Ängen slås med lie av Madesjö hembygdsförening som på 
detta vis för kunskapen om ängsbruket vidare. 

Att arbeta vidare med: 
Naturreservaten bör göras mer tillgängliga för allmänheten genom bättre marknadsföring, 
skyltning och andra åtgärder som underlättar för besökaren dock med den hänsyn som krävs 
för att naturvärdena ska kunna bevaras. 
Kommunen ska göra naturreservatet Bjällingsmåla mer besöksvänligt. 

Natura 2000, karta A 
Natura 2000 är ett nätverk av naturområden som bildas av EU:s medlemsstater tillsammans. 
Grunden för detta är de bindande EG-direktiven habitat- och fågeldirektiven. I Sverige är 
merparten av områdena, dock långt ifrån alla, på ett eller annat sätt skyddade. Andra områden 
omfattas av olika former av naturvårdsavtal som tecknats mellan markägare eller brukare och 
staten. Genom anslutande till Natura 2000 ges också möjlighet att söka ekonomiskt bidrag 
från EU:s naturvårdsfond, den så kallade LIFE-fonden. Natura 2000-områden har ett visst 
skydd eftersom det för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön krävs tillstånd enligt miljöbalken. Arter och naturtyper som omfattas av skyddet ska ha 
en som det heter ”gynnsam bevarandestatus”, vilket innebär att berörda ytor, strukturer och 
arter ej får påverkas negativt. För varje område ska länsstyrelsen upprätta en bevarandeplan. 

Jonsbo fly (5) 
Jonsbo fly utgörs av ett värdefullt och orört myrkomplex med stora plana, svagt sluttande 
kärrområden och en tallmosse, allt omgivet av en skyddszon av skog. Området är intressant ur 
botanisk synpunkt. Natura 2000-området är begränsat till den våtmark som är utpekad i 
nationella myrskyddsplanen. Hela området är av riksintresse. 
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Allgunnen och Alsteråns vattensystem (20) 
Två Natura 2000-områden finns i Allgunnenområdet. Ett område sammanfaller med 
naturreservatet Allgunnen, men omfattar inte Mjöshyltan och Krogölsområdet. Det andra 
området omfattar vattenytor utanför det första området inklusive Badebodaån nedströms 
Kleven med Bjärssjön, Alsterån nedströms Vikroken samt utloppet ur Allgunnen ner till och 
med Stensjön. 
 

 

Grytsjön (27) 
Överensstämmer med naturreservatet. 

Vackerslät (28) 
Överensstämmer med naturreservatet. 

Smedjevik (Stensjön – Sjömaden) (33) 
Ett större område runt Sjömaden samt större delen av Stensjön med skogsområden norr och 
öster därom utgör Natura 2000-område. 

Tallskog i Högelycke (38) 
Nordväst om Högelycke, nära länsgränsen till Kronoberg, finns en cirka 325 år gammal 
tallskog på mager mark, som enligt EU:s habitatdirektiv  är av naturtypen västlig taiga och nu 
utsetts till Natura 2000-område. Området är ett kyrkoreservat utsett av Växjö stift. 

Gråstensmon (40) 
Natura 2000-området inskränker sig till kärnan av ett våtmarksområde norr om väg 31 och har 
betydligt mindre yta än riksintresset Gråstensmon (se sid 25). Våtmarksområdet är i stort sett 
orört och är ett av länets mest skyddsvärda våtmarksområden. Området består av en rik 
mosaik av för regionen representativa myrtyper med stort botaniskt värde. 
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Slåtterängar vid Appleryd (47) 
Området består av slåtteräng och löväng av fennoskandisk typ enligt habitatdirektivet. Har 
miljöstöd inom EU:s miljö- och landsbygdsprogram. 

Ljungbyån (62) 
Omfattar jämfört med riksintresset endast åns ytvatten (se sidan 26). 

Toresbo löväng (94) 
Överrensstämmer med naturreservatet. 

Övriga typer av skydd 

Biotopskydd och naturvårdsavtal. 
Vissa element i jordbrukslandskapet, som till exempel stenmurar, alléer och småvatten, har ett 
lagstadgat biotopskydd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen får i övrigt 
förklara vissa mindre områden med speciella naturtyper som biotopskyddsområden. 
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som grundar sig på jordabalken och tecknas mellan 
skogsvårdsstyrelsen och markägare som är intresserade av naturvård, normalt på 50 år. Syftet 
med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa områden med höga naturvärden. I Nybro finns 
ett antal beslutade biotopskydd och några naturvårdsavtal i skogslandskapet. 

Naturminne 
Ett särpräglat naturföremål som till exempel ett gammalt träd eller ett säreget stenblock kan 
förklaras som naturminne av länsstyrelsen eller kommunen och på så sätt skyddas. Ett 
exempel i Nybro är de grova ekarna vid Madesjö kyrka. 

Strandskydd
Se sidorna 37-39 i avsnittet om vatten. 

Miljöstöd för betesmarker och slåtterängar 
Betes- och slåttermarker som aldrig gödslats tillhör de artrikaste miljöerna och bär ofta spår 
av kulturhistoria. Idag utgör de bara en liten rest av ett historiskt brukningssätt. Ofta har dessa 
marker miljöstöd, grundersättning, i någon form för att kunna bevara och förstärka de 
hävdgynnade natur- och kulturmiljövärdena. Om länsstyrelsen anser att det finns behov av 
särskild natur- eller kulturmiljöanpassad skötsel kan förutom grundersättning brukaren 
dessutom få tilläggsersättning för betesmarker och slåtterängar med höga biologiska eller 
kulturhistoriska värden. År 2007 införs ett nytt miljö- och landsbygdsprogram, med 
omarbetade och nya ersättningsformer, som ska gälla till och med 2013. 
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Naturvårdens riksintressen, karta B 
Naturvårdsverket utser i enlighet med förordningen om hushållning med mark- och 
vattenområden vissa områden till riksintressen för natur och friluftsliv. Urvalet av områden 
görs i samarbete med bland annat länsstyrelserna och kommunerna. Riksintressena ska 
representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i 
naturen ur ett nationellt perspektiv. Kommunen är skyldig att i översiktsplanen visa hur dessa 
intressen ska säkerställas. För varje område finns kommunens synpunkter över vad som 
behöver göras för att säkerställa riksintresset. 

Jonsbo fly (5) 
Kärnområdet i Jonsbo fly är ett Natura 2000-område. I dagsläget anser Naturvårdsverket att 
skyddet för flyet genom Natura-2000 är tillräckligt och att skogen runt flyet inte behöver extra 
skydd. Kommunen instämmer i denna bedömning. 

Allgunnenområdet (20) 
Kvarvarande oskyddade områden inom riksintresset bör skyddas genom reservatsbildning 
före år 2010 (cirka 1000 hektar). För att stärka skyddet av detta internationellt viktiga område 
och göra det mer känt bör man överväga att på sikt göra Hornsö Ekopark, naturreservaten 
kring Allgunnen och naturen utmed Alsterån till en nationalpark. 

Grytsjöområdet (27) 
Nordöstra delen av riksintresset är idag naturreservat. Övriga delar har inget formellt skydd 
och bör därför avsättas som naturreservat före år 2010 (261 hektar). 

Sjömaden (33) 
Ingår i naturreservatet Smedjevik. Inga ytterligare skyddsåtgärder krävs. 

Gråstensmon (40) 
Våtmarkernas kärna norr om väg 31 är Natura 2000-område. I länsstyrelsens bevarandeplan 
föreslås detta område bli naturreservat. Reservatet bör, i likhet med myrskyddsplanen, omfatta 
hela riksintresset norr om väg 31 (ca 300 hektar) och bör bildas senast 2020. I det geologiskt 
värdefulla moränbacklandskapet söder om väg 31, som inte är Natura 2000-område, anser 
kommunen att inga tillstånd till täktverksamhet ska beviljas. Inte heller husbehovstäkter bör 
förekomma. 

Barkeström (42) 
Barkeström är ett 51 ha stort riksintresse på en mycket välutbildad del av Nybroåsen. Området 
utgörs av ett åsnätlandskap med stort geovetenskapligt värde. Ryggarna är smala och 
vindlande och bildar norr om Barkadammen en förening av åsar där en åsrygg skjuter ut 300 
meter västerut. Sänkorna upptas av välformade åsgropar. Området har idag inget formellt 
skydd. Kommunen anser att inga tillstånd till täktverksamhet ska beviljas i detta område. Inte 
heller husbehovstäkter bör förekomma. Förslag till vattenskyddsområde är under behandling 
på länsstyrelsen. 

Flögstorp och Skedebäckshult - Smedstorp (46 och 47) 
Flögstorp (område 46), som ägs av kommunen, har 2005 inventerats på skalbaggar och 
kärlväxter, vilket resulterat i skötselåtgärder samt ökad kunskap om områdets rödlistade arter. 
Båda områdena utgörs av relativt öppna odlingslandskap med inslag av äldre lövträd. Här 
finns ett flertal hävdgynnade växter samt rikligt med kulturhistoriska spår; äldre åkrar, 
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odlingsrösen, hamlade träd och stengärdesgårdar. Båda områdena saknar formellt skydd och 
bör även i fortsättningen bevaras med miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. 
Några mindre lövskogsbestånd inom Flögstorp har kommunen redan skyddat som ett frivilligt 
åtagande.  

Ljungbyån (62) 
Ljungbyån rinner genom en mycket jämn moränplatå med ytterligt små höjdskillnader, vilket 
lett till ett synnerligen välutbildat system av bifurkationer (vattendrag med delat lopp). 
Översilningsmader och sumpskogsmarker med barr-, bland- och lövskogar följer omväxlande 
ån. På flera ställen rinner den genom värdefulla odlingsmarker. Endast ytvattendelen har 
skydd som ett Natura 2000-område. Området mellan Markustorp och Alsterbrovägen (ca 60 
ha) bör skyddas som naturreservat eller via frivilligt naturvårdsavtal före år 2015. Delområdet 
Kvarnamålen bör snarast skyddas via biotopskydd. Skyddsbehovet för alla skogs- och 
madområden utefter ån bör utredas. Odlingsmarkerna bör även i fortsättningen bevaras med 
miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. 
 

 

Igersdela åsnät (81) 
Igersdela, med en liten del i Nybro kommun, har inget formellt skydd. Området är även 
mycket viktigt för Nybro kommuns framtida vattenförsörjning. I första hand för att skydda 
framtida vattenuttag anser Nybro kommun att inga tillstånd till täktverksamhet ska beviljas i 
detta område. Inte heller husbehovstäkter får förekomma. 

Att arbeta vidare med: 
Diskussion bör ske med länsstyrelsen om gränserna för riksintressen bör ändras eller 
förtydligas. Skyddsbehovet längs hela Ljungbyåns riksintresse bör utredas. 
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Övriga naturområden, karta C 
Här behandlas de områden som har högsta naturvärde, klass I, och ett urval av de med mycket 
högt naturvärde, klass II, för vilka kommunen föreslår åtgärder för att naturvärdena ska 
bevaras.

Ekhage vid Mjöshult (3) 
Hagen har ett antal grova ekar och rikligt med hassel. Vidare finns en slåttermark med 
odlingsrösen. Miljön kan bevaras med hjälp av miljöstöd inom EU’s miljö- och 
landsbygdsprogram. 

Myr vid Sävegöl (12) 
Miljön utgörs av tallmosse, sumpskog och ett litet rikkärr, förmodligen det enda i kommunen. 
Bör skyddas som biotopskydd. 

Hindsjöbäckens dalgång – Alsterån (14) 
Området utgörs av värdefulla odlingsmarker och olika lövskogstyper, som delvis ligger på rik 
grönstensmark. Ett antal rödlistade arter har påträffats. Värdefulla strandområden finns utefter 
Alsterån och de stora sjöarna. Området ligger i värdetrakten för trivial- och ädellövskog och 
har stort skyddsbehov, speciellt delen runt Stora Hindsjön. Kunskapsläget är dock sådant att 
en noggrannare inventering behöver göras före 2010. De värdefulla odlingsmarkerna vid 
främst Lindshult och Alsterbro bevaras med hjälp av miljöstöd inom EU’s miljö- och 
landsbygdsprogram. 

Trehörningen (19) 
Naturvärdet på området Trehörningen utgörs huvudsakligen av urskogsartade tallområden av 
stort värde för vedinsekter och bedöms efter en utredning av statliga skogar ha högsta 
naturvärde klass I. Sveaskogs bevarande- och utvecklingspolicy för Hornsö ekopark 
inbegriper behövliga naturvårdsåtgärder. Speciella naturvårdsavtal utan ersättning, så kallat 
ekoparksavtal, kommer att upprättas mellan Skogsvårdsstyrelsen och Sveaskog.

Ädellövskog vid Brånarna (22) 
Detta lilla område föreslås få biotopskydd. 

Näversjön (24) 
Området består av en igenväxt sjö med kärr, sumpskog med mycket död ved och en fuktäng. 
Vidare finns en ädellövhage och en av kommunens största ekskogar. Flera rödlistade arter har 
påträffats. Ekskogen, ädellövhagen och sumpskogen (ca 45 ha) föreslås bli skyddat som 
naturreservat eller med en kombination av frivilligt naturvårdsavtal och biotopskydd. För den 
övriga delen borde miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram kunna utgå. 

Persmålaåsen (25) 
Åsen är en biås till Bäckeboåsen och har stort geologiskt värde. Området omfattar också en 
tall- och ädellövskog vid Abbetorp, den orörda Flakamossen och den sänkta Hemsjön, som är 
en viktig fågellokal. Lämpliga naturvårdsåtgärder för Hemsjön och lövskogsområdet vid 
Abbetorp bör utredas. Inga tillstånd till täktverksamhet bör beviljas i detta område. Inte heller 
husbehovstäkter bör förekomma. 
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Millemåla (30) 
Miljön omfattar stora arealer med naturskog inklusive ädellövskog på tidigare betes- och 
ängsmarker med ett stort antal rödlistade insekter. I vissa delar av området finns kalkrik 
berggrund vilket påverkar växtligheten. Området öster om Alsterbrovägen föreslås bli skyddat 
som naturreservat eller med en kombination av frivilligt naturvårdsavtal och biotopskydd. 
Avgränsningen bör utredas. Återinplantering av veronikanätfjärilen bör möjligen övervägas. 

Nybroåsen vid Älgerås (39) 
Området utgörs av ett välutbildat åsnätlandskap. Inga tillstånd till täktverksamhet bör beviljas 
i detta område. Inte heller husbehovstäkter bör förekomma. 

Hälleberga – Orranäsasjön (42) 
Området omfattar ett odlingslandskap med stor rikedom på grova lövträd samt Orranäsasjön 
med sina strandmiljöer i form av lövskogar och den igenväxande ekhagen ”Orranäsa gärde” 
vid en udde på nordöstra sidan. 
 
Vid Orranäsasjön och i Pålavik föreslås ny bebyggelse i översiktsplanen. Det är samtidigt 
viktigt att värna om de höga naturvärden som finns samt tillgodose friluftslivet. Några förslag 
för att bevara naturvärdena är följande: Ekdungen vid näset Orranäsa gärde på östra sidan av 
sjön bör bevaras efter restaureringsinsatser, kanske med biotopskydd. Planerad bebyggelse 
bör anpassas till lövskogen vid Pålavik, bland annat så att gamla träd sparas. Likaså bör gamla 
träd vid Hälleberga bevaras, eventuellt som naturminnen.  

Stibbetorp (43) 
Området utgörs av ett småskaligt odlingslandskap med hävdade opåverkade hagmarker, 
odlingsrösen, stengärdesgårdar, åkerterasser och enstaka större ekar. Miljön kan bevaras med 
hjälp av fortsatt miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. 

Bäckeboåsen (53) 
Bäckeboåsen är en av kommunens stora åsar, med en utsträckning mellan Hinsaryd och 
Revsudden. Åsen är omgiven av ett vackert kulturlandskap. I det välutbildade åsnätlandskapet 
vid Luvehult finns strandhak från Baltiska issjöns högsta kustlinje. 
Inga tillstånd till täktverksamhet bör beviljas i detta område. Inte heller husbehovstäkter bör 
förekomma. Ny bebyggelse bör utformas med särskild hänsyn till natur- och kulturvärdena. 
Det är viktigt att slå vakt om det öppna landskapet speciellt vid Svarta koåsen, vilket borde 
kunna ske med hjälp av miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. 

Stödstorp och Stora Alebo (55) 
Området utgörs av två byar med ett småskaligt odlingslandskap med betesmarker, hamlade 
träd, äldre åkrar, odlingsrösen och stengärdesgårdar. Miljöerna bör kunna bevaras med hjälp av 
fortsatt miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. 

Kärr vid Berghem (63) 
Kärret ligger i en trång dalgång och är av typen medelrikkärr av västlig typ och har höga 
botaniska värden. Vattenverksamhet eller andra åtgärder som kan påverka kärrets hydrologi 
bör ej tillåtas. 
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Kolsbygd (64) 
Området utgörs av en getryggsformad slukås, som är en ovanlig typ av grusavlagring i södra 
Sverige. Inga tillstånd till täktverksamhet bör beviljas i detta område. Inte heller 
husbehovstäkter bör förekomma. 

Östra Bondetorp och Östra Resebo (70) 
Här finns ett småskaligt odlingslandskap med vidsträckta hagmarker och med kulturhistoriska 
spår i form av äldre åkrar, hamlade träd och stengärdesgårdar. Ett antal rödlistade insekter har 
påträffats. Miljön bör kunna bevaras med hjälp av fortsatt och eventuellt utökat miljöstöd 
inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. Särskild hänsyn till natur- och kulturvärden bör 
gälla vid nybyggnation. 

Iåsen och Persmåla backar (73) 
Dessa två delar av Nybroåsen har stora geovetenskapliga värden i f  av vinklade sprick-
formationer, kameområde och ett åsnätlandskap. Inga tillstånd till täktverksamhet bör beviljas 
i detta område. Inte heller husbehovstäkter bör förekomma. Fortsatt skogsbete är önskvärt. 

Hagmarker vid Persmåla (77) 
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med blandlövhagar, öppna hagmarker och 
björkhagar. Ett antal rödlistade insekter har påträffats. Miljön bör kunna bevaras med hjälp av 
fortsatt miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. Restriktivitet och särskild 
hänsyn till natur- och kulturvärden bör gälla vid nybyggnation. 

S:t Sigfridsån (79) 
Nedströms S:t Sigfrid bildar ån ett vackert småskaligt bifurkationsmönster som är kombinerat 
med fina odlingsmarker i form av öppna hagar och blandlövhagar. Miljön kan bevaras med 
hjälp av fortsatt miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. Restriktivitet och 
särskild hänsyn till natur- och kulturvärden bör gälla vid nybyggnation. 

Madesjö – Hagnebo (86) 
Områdena Madesjö och Hagnebo är ett rest av det gamla kulturlandskapet med många 
ovanliga arter knutna till den gamla, traditionella skötseln. Området kring Madesjö kyrkby är 
mycket värdefullt med flera rödlistade växter och insekter. De många gamla ekarna, särskilt i 
Klockarängen, längs hela norra kanten av Madesjöflyna och delvis längs den södra kanten är 
mycket viktiga för sällsynta svampar, lavar och skalbaggar. Området har en intressant 
kulturhistoria och landskapsbild. Området bör med hänsyn till jätteträden i västra delen och 
förekomst av flera hotade arter, bland annat läderbagge, förklaras som Natura 2000-område 
alternativt naturreservat. Miljöstöd inom EU:s miljö- och landsbygdsprogram bör kunna utgå 
för områdets naturbetesmarker i sin helhet. Området är även beskrivet i den fördjupade 
översiktsplanen för Nybro stad (2004). Hur områdets höga naturvärden kan bevaras samtidigt 
som området kan komma att användas för ny bebyggelse kommer att utredas i nästa 
fördjupade översiktsplan för Nybro stad. 

Skärsjön (91) 
Sjön är en representativ näringsfattig och fågelrik sjö som omges av bland annat flera stora 
lövskogar. Vattenverksamhet eller andra åtgärder som kan påverka sjöns hydrologi bör ej 
tillåtas. Den omgivande miljön bevaras i stort med normal naturhänsyn, även om biotopskydd 
skulle kunna aktualiseras i något fall. Fortsatt och helst utökat miljöstöd inom EU’s miljö- och 
landsbygdsprogram bör kunna utgå för naturbetesmarker. 

orm



___________________________________________________________________________ 

 
 34 

Kolfly (92) 
Området är kulturhistoriskt intressant eftersom det här finns spår av de äldsta bosättningarna i 
södra Madesjö. Här finns fuktiga ängar, hamlade askar, torrare ängar med ädellövträd, 
hedekskog och hedbokskog. Detta odlingslandskap sköts fortfarande väl. Miljön bör kunna 
bevaras med hjälp av fortsatt och helst utökat miljöstöd inom EU’s miljö- och 
landsbygdsprogram. Restriktivitet och särskild hänsyn till natur- och kulturvärden bör gälla 
vid nybyggnation. Skyddsbehovet för lövskogsområdena bör utredas. 

Ramsjösjön (93) 
Sjön är tämligen igenväxt och är en bra rastlokal för sjöfågel. Den är omgiven av lövskog, 
bland annat ett av kommunens rena bokbestånd. Bokskogen bör skyddas via naturvårdsavtal 
eller biotopskydd. 

Hökasjön – Ebbegölområdet (95) 
Dominerande i området är den sänkta och igenväxta fågelsjön Hökasjön samt 
odlingslandskapen Ebbehult och Agebo. Det rika fågellivet i sjön har delvis återhämtat sig 
efter senaste rensningen. Här finns gott om bestånd av ädellövskog, vissa med spår av lång 
skogskontinuitet. Flera rödlistade skalbaggar har påträffats. Det är viktigt att bevara 
ädellövskog som uppvisar spår av lång kontinuitet samt strandnära lövskog med liten 
påverkan av skogsbruk. Naturbetesmarkerna kan vidmakthållas med hjälp av fortsatt 
miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. Hökasjöns vattenståndsnivåer bestäms 
av de bottennivåer som gällande markavvattningsföretag från 1901 föreskriver. 

Alsjösjön (101) 
Sjön är numera kanske den mest värdefulla sjöfågelmiljön i kommunen. Endast den östra 
delen har öppna vattenytor. Häckning av småfläckig sumphöna och svarthakedopping före-
kommer. Sjön påverkas ibland negativt av Kalmar kommuns vattenuttag ur Hultebräan. 
Utvecklingen av sjön som fågelmiljö bör följas, vilket kan resultera i naturvårdande åtgärder i 
framtiden. 

Hultebräanområdet (102) 
Krig sjön finns omväxlande natur med stora inslag av lövskogar och värdefulla 
odlingsmarker. Sjön är fiskerik men helt reglerad som vattenmagasin för Kalmar kommun. 
Regleringen medför negativa konsekvenser för vissa fåglars häckning. Uppströms sjön finns 
några mindre sjöar i en förkastningsspricka. Området har intressant flora och fauna. Här finns 
gott om den rödlistade skalbaggsjätten ekoxe. Det är viktigt att bevara områdets lövskogar 
och speciellt de som uppvisar spår av lång kontinuitet, de som har liten påverkan av 
skogsbruk eller är strandnära. Hävden av naturbetesmarker med mera kan vidmakthållas 
bland annat med hjälp av fortsatt miljöstöd inom EU’s miljö- och landsbygdsprogram. 

Svångemålasjön - Stora Kroksjöområdet (103) 
Området omfattar en sänkt före detta fågelsjö samt stora värdefulla lövskogområden med stort 
inslag av ädla lövträd och död ved. Det är viktigt att bevara områdets lövskogar och speciellt 
de som uppvisar spår av lång kontinuitet, är opåverkade av skogsbruk eller är strandnära, till 
exempel vid Svångemålasjön. 

Området nord och nordost om fotbollsplanen i Orrefors (A) 
Området utgörs av en gles ekdominerad lövskog med många grova träd. Ett antal rödlistade 
vedskalbaggar har påträffats. Skogen bedöms i en kommunal inventering 2005 ha högsta 
naturvärde, klass I. Området ligger både på privat och kommunal mark och är ca 15 hektar 
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stort, om även området väster om vägen till Fröseke räknas in. Av hänsyn till både natur-
värden och tätortsnära rekreation föreslås området bli avsätt som naturreservat, alternativt 
skyddat genom en kombination av frivilliga åtaganden, naturvårdsavtal och biotopskydd. 

Åkrahällskogen (B) 
Intill Åkrahällsskolan finns en äldre blandskog i kombination med ett igenväxande odlings-
landskap. Kombinationen ger en rik variation med olika naturtyper, från fuktiga alkärr till 
torra tallbackar och från ekdominerade lövskogar till rena granskogar. Ett rikt nät av väl-
använda stigar, lägerplatser och kojor visar att området används flitigt för olika typer av

ar även vandringsleden Dackeleden. Föreslås bli 
naturreservat i ”Fördjupad översiktsplan för Nybro stad” (2004). 

Att arbeta vidare med: 
Inventering och beskrivning av naturvärden bör ske i område 14, 24, 25, 30, 42 (Orranäsa 
gärde), 91, 92, 93, 95, 102 och 103 för att utreda behovet av naturvårdsavtal och biotopskydd. 
Skyddet för Orrefors och Madesjö–Hagnebo behöver utredas speciellt. 
Samråd bör ske med Skogsstyrelsen om frivilliga naturvårdsavtal och biotopskydd. 

rekreation. Genom området passer
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Vatten, karta D 

Sjöar och vattendrag 
Nybro kommun är beläget huvudsakligen inom fyra större flodområden nämligen: 

Alsterån (med Badebodaån) 
Snärjebäcken
Ljungbyån (med S:t Sigfridsån) 
Hagbyån (med Halltorpsån) 

Vidare finns följande vattendrag i kommunen: 
Lyckebyån, med sjön Skärsjön 
Avrinningsområden mot kustområden. 

Alsteråns huvudfåra har sitt källområde inom Uppvidinge kommun och rinner därefter genom 
den norra delen av Nybro kommun och Högsby kommun för att utmynna i Mönsterås 
kommun. Snärjebäcken har sitt källområde inom Nybro kommun. Ljungbyån har stora delar 
av sitt källområde inom Nybro kommun.  Hagbyån har sitt källområde inom Emmaboda och i 
viss mån Nybro kommun. Snärjebäcken, Ljungbyån och Hagbyån utmynnar alla i Kalmar 
kommun. Alsterån och Ljungbyån är de värdefullaste vattendragen ur natursynpunkt, vilket 
visas av att de i vissa delar är Natura 2000-områden och vidare fått hög värdeklassning i 
biotopkartering av vattendragen. 
Vattendragens vattenkvalitet och nyttjandet av vattnet är en mellankommunal fråga. Denna 
fråga får större tyngd nu när EU:s vattendirektiv, sedan år 2000, gäller för att skydda våra 
vattenresurser. Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt. Nybros vattendrag ingår i Södra 
Östersjöns distrikt. Målet är att få vatten av god kvalitet. För detta behövs en så kallad 
integrerad vattenförvaltning där fokus läggs på vattendragen som helhet utan hänsyn till läns- 
eller kommungränser. Kommuner och vattenvårdsorganisationer är viktiga samrådspartner för 
distriktets vattenmyndighet. Vattenvårdsförbund saknas för Snärjebäcken, Ljungbyån och 
Hagbyån.

Nybro kommun har omkring 60 sjöar med en areal på 10 hektar eller mer. Sjörikedomen är 
relativt stor i västra delen medan den östra delen av kommunen nästan helt saknar sjöar. Flest 
sjöar finns i Alsteråns avrinningsområde. Sjöarna är mestadels grunda, har kort omsättningstid 
och är näringsfattiga. Detta medför att ett stort antal sjöar är känsliga för försurning.  

Att arbeta vidare med: 
I samband med arbetet enligt vattendirektivet bör vattenvårdsförbund bildas för Snärjebäcken, 
Ljungbyån och Hagbyån för att klara målet god vattenkvalitet. 

Strandskydd 
Stränder har stor betydelse för människor, djur och växter. Strandskyddsbestämmelserna 
syftar till att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är 
även att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskydds-
bestämmelserna finns i Miljöbalkens 7 kap. 13-18 §. 

Generellt strandskydd gäller för alla sjöar och vattendrag 100 meter utåt och inåt från 
strandlinjen. Diken eller kanalliknande sträckor av små bäckar samt konstgjorda små dammar 
bedöms inte omfattas av strandskyddet. För sjöarna Kvillen, Kleven, Bjärssjön, Allgunnen, 
Boasjö och Möcklasjö är skyddet utökat till 200 meter på landsidan. Inom områden med 
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detaljplaner antagna före 1975 gäller ej strandskydd. Planer antagna därefter måste ha 
särskilda beslut för att strandskydd ska vara undantaget. För upphävande av strandskydd i till 
exempel en detaljplan är länsstyrelsen tillståndsmyndighet. Nybro kommun är den myndighet 
som handlägger ärenden för dispens från strandskyddet i kommunen. 
Strandskyddslagstiftningen är för närvarande under utredning. 

Strandnära bebyggelse i kommunen 
Det pågår ständigt en diskussion om hur hårt strandskyddet ska vara. Många menar att vi har 
så mycket sjöar och vattendrag i Sverige att vi kan tillåta mer strandnära bebyggelse och att 
detta kan vara en möjlighet för landsbygdskommuner att locka nya invånare med attraktiva 
tomter. Frågan är dock komplicerad och det är många intressen att ta hänsyn till. Förutom att 
låta stränderna vara tillgängliga och bevara naturen så måste man även väga in 
översvämningsrisker, problem med vatten och avlopp, tillgänglig infrastruktur med mera.  

Nybro kommun ligger i sydöstra delen av Sverige. Den är en viktig del av Glasriket i Småland 
och har ett bra läge för pendling till både Kalmar och Växjö. Läget i Glasriket innebär att 
många turister varje sommar besöker kommunen. En del blir så fästa vid Sverige och den 
småländska naturen att de årligen återkommer. En del väljer att köpa sig en fritidsbostad eller 
väljer att bosätta sig här permanent. Att erbjuda ett attraktivt boende i närheten av en sjö 
skulle kunna locka fler att bosätta sig eller tillbringa mer av sin lediga tid i kommunen. 
Glasriket och övrig turismnäring skulle stärkas om det fanns flera boendealternativ för olika 
målgrupper. 

Nybro är en skogrik och relativt flack kommun där det sällan är möjligt att hitta attraktiva 
lägen med sjökontakt utanför 100-metersgränsen. En översiktlig studie har genomförts i syfte 
att finna lämpliga platser med god vattenkontakt för exploatering som inte inkräktar på 
strandskyddets syften trots att platserna ligger mindre än 100 meter från stranden. Här bör det 
vara möjligt att via en detaljplan styra upp bebyggelseutvecklingen så att även allmänhetens 
rekreationsmöjligheter stärks. En allmän båt- eller badplats kan till exempel vara en möjlig 
åtgärd för att stärka friluftslivet i området och minska risken för successiv privatisering av 
platsen. Ett tillgängligt gångstråk utmed sjökanten kan vara en kompensation för att ett 
sjönära samhälle tillåts utnyttja sitt gynnsamma läge och växa inom strandskyddszonen.  

Kriterier för bebyggelse 
Nedanstående kriterier har, förutom strandskyddsbestämmelserna, varit vägledande vid 
identifieringen av områden som kan bebyggas innanför strandskyddet: 

Områdena bör erbjuda en upplevelse som gör att människor kan tänka sig att bosätta sig 
där eller spendera sin fritid där. 
Sjöar med närhet till befintliga samhällen eller bebyggelse och som redan i någon mån är 
ianspråktagna av bebyggelse bör väljas i första hand och orörda sjöar bör lämnas 
oexploaterade.
Sjöar med god tillgänglighet och bra pendlingsmöjlighet till större orter både inom och 
utom kommunen. 
Närhet till infrastruktur eller goda möjligheter att anordna avlopp med hänsyn till 
vattendrag och vattentäkter. 
Söder- eller västerläge är mest attraktivt. 
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Föreslagna områden att planlägga 
Följande områden har i dagsläget identifierats som lämpliga att planlägga och exploatera men 
där det krävs att strandskyddet delvis upphävs: 
 Norra kommundelen: permanentbostäder i Alsterbro samhälle vid Stora Hindsjön, 

fritidsboende i Skoghult vid Lilla Hindsjön, fritidsboende och permanentboende i 
Sandslätt vid Hinsaryd göl.  

 Västra kommundelen: permanentbostäder, fritidshus och stugby i Pålavik vid 
Orranäsasjön, utökad camping i Riveberg utmed Ljungbyån och fritidshus vid Långegöl 
utanför Målerås. 

 Södra kommundelen: Permanentbostäder vid Örsjösjön. 
 Östra kommundelen: Permanentbostäder i Kristvallabrunn vid Maltebo damm. 

 
Dessa områden beskrivs även i kapitlet ”Tätorter och landsbygd”. 
 

  
 

Maltebo damm i Kristvallabrunn och Pålavik vid Orranäsasjön 

Områden att bevaka:  
 Befintlig strandnära bebyggelse vid Madesjösjön: 

Madesjösjön, se karta sidan 42, är en relativt liten sjö med höga naturvärden där fritids-  
seklet. Sjön ligger endast  

getationen domineras av barrskog med inslag av 
och ny bebyggelse bör inte tillåtas innan 
rligare exploatering vid Madesjösjöns

stränder hotar allmänhetens tillgänglighet, vattenkvaliten och fiskbeståndet. Madesjösjön 
är, med hänsyn till sin storlek, redan idag relativt hårt exploaterad.  
 
 

bebyggelse med ett tjugotal hus etablerats redan i mitten av förra 
 fyra kilometer från Nybro tätort och det finns en naturlig badplats som nyttjas flitigt. Fisk- 

beståndet anses vara högt och här förekommer en hel del sportfiske. Madesjösjön är närings- 
fattig och saknar väldefinierade tillflöden. Ve
lövträd närmast vattnet. Den grunda sjön är känslig 
en gemensam avloppsanläggning har anlagts. Ytte
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Område att bevaka: Fritidsbebyggelse vid Madesjösjön 







___________________________________________________________________________

 45 

Kulturarvet
Våra kulturmiljöer – de komplex av fornlämningar, ägostrukturer, odlingssystem, kyrkor, 
monument, byggnader, trädgårdar, parker, gator och torg – som tidigare generationer över-
lämnat åt oss, är det mest påtagliga uttrycket för vår historia. De utgör en rik källa till för-
ståelse för människans villkor genom århundradena, till estetiska upplevelser och till regional 
och lokal identitet. Kulturmiljöerna utgör en stor och mångsidig resurs, som det är angeläget 
att förvalta på ett långsiktigt och medvetet sätt. Förutom att ge oss historia, geografisk 
identitet, upplevelser av skönhet och kunskap kan kulturmiljöerna – rätt förvaltade – också 
utgöra en samhällsekonomisk resurs. 

Värdefulla kulturmiljöer, karta E 
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret delas av alla 
och såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. I det 
här avsnittet redogörs för vilka kulturmiljöer i Nybro kommun som är mest värdefulla. En del 
av miljöerna är skyddade medan andra inte är det.  

Genom kulturminneslagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga 
delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader, fornminnen, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.   

Andra lagstiftningar som berör kulturminnesvården är miljöbalken (riksintressen och 
kulturreservat) och plan- och bygglagen (kap 3, q-bestämmelser i detaljplaner). 

Avsnittet består av: 
1. Sådant som är skyddat enligt lagstiftningen och där länsstyrelsen är ansvarig myndighet: 

Riksintressen (enligt miljöbalken) 
Fornlämningar (enligt kulturminneslagen) 
Byggnadsminnen (enligt kulturminneslagen) 
Kyrkliga kulturminnen (enligt kulturminneslagen) 

2. Sådant som regleras via plan- och bygglagen eller kommunala program och där kommunen 
är ansvarig myndighet: 

Kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader 
Kulturminnesvårdsprogram för Nybro kommun 
Juridiskt skyddade områden och enskilda byggnader i detaljplaner 

3. Värdefulla vägmiljöer och broar 

Riksintressen för kulturmiljövården
Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller 
internationellt sett. Att ett område är av riksintresse innebär att det bedöms ha så höga kultur-
värden att det är av vikt för hela landet. Hanteringen av riksintressena regleras i miljöbalkens 
3 kap 6 § som säger att områdena ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära 
”påtaglig skada” på riksintresset. Ett riksintresse signalerar att här finns så höga värden att 
kulturmiljön har företräde vid en avvägning med motstående intressen, förutsatt att de mot-
stående intressena inte är av riksintresse. Det är också en signal om att i dessa områden kan 
länsstyrelsen gå in och upphäva kommunala beslut, om man finner att kulturvärdena inte 
beaktats tillräckligt. 
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I Kalmar län finns 98 områden av riksintresse för kulturmiljövården. Fyra av dessa områden 
finns i Nybro kommun. 

Pukeberg
Riksintresset Pukeberg är beskrivet i ”Fördjupad översiktsplan för Nybro stad” (2004) och 
beskrivs därför inte närmare här.  

Orrefors   
År 1726 fick Lars Johan Silversparre privilegium att anlägga ett järnbruk på Orranäs säteris 
ägor. Skog, sjö- och myrmalm, vattendrag, kapital och arbetskraft fanns på platsen. Bruket 
fick namnet Orrefors för att poängtera att det rörde sig om en egen enhet. På 1800-talet blev 
järnframställningen alltmer sporadisk. Räddningen för en döende bruksbygd blev förmodligen 
sågverksrörelsen som var samtida med järnvägens tillkomst 1876. Genom att ta tillvara skogs- 
och sågverksavfallet kunde J A Samuelsson 1896 starta den bränslekrävande tillverkningen av 
sodaglas och fönsterglas. År 1913 smältes kristall för första gången. Två år senare lades 
järnbruket ner, glasbruk och sågverk började växa i omfattning. I slutet av 1930-talet delades 
verksamheten upp mellan två olika bolag; AB Orrefors Glasbruk och AB Orrefors skogar. 

Delar av bebyggelsen utmed Smedernas väg är från järnbrukets begynnelse på 1720-talet 
liksom fyra av arbetarbostäderna utmed östra sidan av gatan. Från denna period är också 
Trädgårdsvillan, uppförd som bostad åt patronens trädgårdsmästare, samt delar av det 
nuvarande värdshuset. Patronens bostad placerades väster om bruksgatan, avskild från övrig 
bebyggelse, helt i linje med 1700-talets bruksbebyggelse. Gästvillan uppfördes år 1809, 
försedd med kalkputs för att markera större status. Från glasbrukets tid härrör de båda 
hyttorna som byggdes mellan 1898 och 1900. Dessa har sedan om- och tillbyggts mellan 1920 
och 1970. Åren 1929 till 1945 såldes tomtmark till den som ville bygga ett egnahem. Under 
denna period tillkom 38 egnahem. Bruksbebyggelsen är välbevarad och återanvänds i nya 
funktioner. Den av bruket präglade bebyggelsen är lätt att upptäcka och känna igen. 

Förutsättningar för att kulturvärdena ska bibehållas 
Överloppsbyggnader bör vårdas och underhållas. Befintliga byggnader bör inte omvandlas 
eller förvanskas. Det viktigaste är att glasbruket fortsätter att drivas. 

Äppelträdgården i Orrefors
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Kråksmåla  
Kråksmåla ligger i ett svagt kuperat, delvis sankt skogslandskap med stora uppodlade partier 
kring själva byn. Kråksmåla är ett ålderdomligt sockencentrum med en stor del av 
bebyggelsen kvar på den ursprungliga bytomten. Genom samhället går den gamla 
häradsvägen mot Grönskåra som anlades i slutet av 1700-talet. Från samma tid är också vägen 
som går från kyrkbyn till sjön Allgunnen. 

Kyrkan byggdes 1761 på samma plats som ett äldre kapell. Kråksmåla kyrka är en timrad 
kyrka klädd med ekspån. Invändigt finns tak- och väggmålningar, utförda av mäster J H 
Wadsten och gesällen Zelander. I kyrkan finns flera medeltida inventarier. 
Vid kyrkan finns en stiglucka och en fristående klockstapel, omnämnd på 1730-talet. 
Sockenstugan är numera församlingshem. Kyrkstallarna revs på 1940-talet. I byn har det 
funnits gästgiveri. 

Förutsättningar för att kulturvärdena ska bibehållas 
Eventuell nybebyggelse anpassas efter kulturvärdena. Ursprungligt vägnät bibehålles. På 
senare år har byn drabbats av utflyttning och delar av bebyggelsen är i stort behov av 
upprustning och underhåll.

Att arbeta vidare med: 
Utreda hur Kråksmåla kan bevara sin status som riksintresse.  

Bäckebo
Riksintresset Bäckebo ligger i en delvis uppodlad dalgång i annars kuperad skogsmark. Här 
finns bland de största koncentrationerna av slaggvarp i södra Sverige. Slaggvarparna, som har 
samband med den lågtekniska järnframställningen, ligger i anslutning till den malmförande 
sanka marken. Inom området finns tio slaggvarpar fördelade på sju järnframställningsplatser 
samt enstaka slaggförekomster av oklar karaktär. 

Tyngdpunkten för järnhanteringen i dessa trakter ligger under högmedeltiden, det vill säga 
1250 – 1450. En tolkning är, att det totala antalet järnframställningsplatser och de enskilda 
platsernas ovanliga storlek samt de stora mängderna slagg är tecken på att järn exporterades. 
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Här finns intakta järnframställningsplatser som ger mycket goda möjligheter att uppleva och 
studera en medeltida utmarksnäring.  

Förutsättningar för att kulturvärdena ska bibehållas 
Skogsbruk ska utföras med hänsyn till fornlämningarna. Skogen i Bäckeboområdet är förr 
eller senare mogen för avverkning och i ett modernt skogsbruk löper fornlämningarna stor 
risk att ta skada. Frågan är om det är möjligt att säkerställa skyddet i ett så här pass stort 
område. 

Att arbeta vidare med:
Skötselplan, bevarandeplan, information till skogsägare och skyltning. 

Kyrkliga kulturminnen
Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser
som tillkommit före 1940 är skyddade enligt bestämmelserna i kulturminneslagens 4 kap. 
Dessa får inte ändras utan länsstyrelsens tillstånd. Även vissa yngre, särskilt utvalda kyrkor 
och begravningsplatser, är skyddade.

Byggnadsminne
En privatägd byggnad som har ett mycket stort kulturhistoriskt värde samt är ”synnerligen 
märklig” kan förklaras som byggnadsminne enligt lagen om kulturminnen och en statligt ägd 
byggnad enligt förordningen om statliga byggnadsminnen. Ett byggnadsminne kan utgöras av 
en enstaka byggnad eller en bebyggelsegrupp. Byggnadsminnen upprättas med syfte att 
skydda byggnader mot rivning och mot förändringar som minskar dess kulturhistoriska värde. 
Även parker, trädgårdar eller andra anläggningar kan bli byggnadsminnen. Till varje 
byggnadsminne hör en kort beskrivning samt skyddsföreskrifter. Beslut om byggnadsminnen 
utreds och prövas av länsstyrelsen. Statliga byggnadsminnen prövas av regeringen efter fram-
ställan från riksantikvarieämbetet. I Nybro kommun finns inga objekt som är klassade som 
byggnadsminnen. 

Förslag:
Nybro kommun och fastighetsägaren, Orrefors–Kosta–Boda AB, anser att Hammarsmedjan i 
Orrefors är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde och att den därför bör 
byggnadsminnesförklaras. 
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Fornminnen
Fornlämningar är spåren efter mänsklig verksamhet, som på olika sätt syns eller finns i vår 
omgivning. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, fornborgar, ruiner, runstenar, 
milstenar, färdvägar, broar och kulturlager i medeltida städer. Det gemensamma för dem är att 
de är varaktigt övergivna. Det är inte utskrivet i lagen hur gammal en lämning måste vara för 
att anses som fornlämning. Fornlämningar skyddas genom kulturminneslagen. Genom kultur-
minneslagen har så kallade fornlämningar ett automatiskt skydd. Det innebär att en 
nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd, utan att något myndighetsbeslut fattas. Till 
en fornlämning hör ett omgivande markområde som har samma lagskydd. Områdets storlek 
varierar efter fornlämningens betydelse och karaktär. Enligt kulturminneslagen är det 
förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en 
fornlämning. Skog får avverkas under förutsättning att berörda fornlämningar inte skadas, 
men att återplantera skogen kräver tillstånd. Länsstyrelsen får endast ge tillstånd till ingrepp i 
och borttagande av fornlämningar om exploateringsintresset är större än bevarandeintresset.  
Kända fornlämningar finns registrerade i ett fornminnesregister hos riksantikvarieämbetet och 
finns att tillgå via länsstyrelsens och riksantikvarieämbetets hemsidor. På 1970- och 1980-
talen genomfördes fornlämningsinventeringar i Kalmar län. Vissa fornlämningar klassades då 
som fasta fornlämningar och markerades på fastighetskartan, med ett run-R. De fornlämningar 
som inte uppfyllde kriterierna för fasta fornlämningar registrerades som övriga 
kulturhistoriska lämningar i fornminnesregistret men markerades inte på fastighetskartan. 
Idag råder delvis andra kriterier för vilka fornlämningar som ska anses vara fasta 
fornlämningar och vilket som råder avgör länsstyrelsen i varje enskilt fall. 

Fornminnen i Nybro kommun 
Socknarna i Nybro kommun saknar nästan helt fasta fornlämningar från förhistorisk tid och 
till skillnad från kustbygden så blev trakten i Nybro kommun relativt sent bebyggd.  Från 
stenåldern och bronsåldern finns enstaka fynd från tillfälliga bosättningar. Under järnåldern 
och medeltiden ökar fynden från järnframställningen från sjö- och myrmalm så kallad 
lågteknologisk järnframställning. Från slättbygderna trängde nybyggare upp i skogsmarkerna 
som fick sin väsentliga bebyggelse vid denna tid. Under senare medeltiden minskade 
befolkningen på grund av digerdöden och en ekonomisk stagnation. Från 1500-talet fram till 
1620-talet ökade befolkningen igen och ett bylandskap utvecklades. Byarna utgjordes av 
inägor och utägor. Inägorna som utgörs av åkrar och slåttermark låg närmast byn. Dessa 
områden var inhägnade för att hålla kreaturen ute. Marken utanför byn, de så kallade 
utägorna, var i första hand betesmark, därefter tog skogen vid. För att få ny mark att odla på 
brändes mark, så kallat svedjebruk. Svedjebruket upphörde inte förrän i slutet av 1800-talet 
när sågverks- och träindustrin utvecklats. Spår från det gamla bylandskapet finns som 
stenmurar, oskiftade byar, odlingsrösen, hus- och torpargrunder. Från den lågteknologiska 
järnframtällningen finns blästerbrukslämningar såsom slaggvarpar. Det är också vanligt att se 
spår av kolningsanläggningar och tjärdalar. 

Industrins historia 
Nybro kommun är belägen i en skogrik trakt och skogen var en förutsättning för nästan all 
förindustriell verksamhet. Bruksdriften kom att koncentreras till dessa skogrika trakter och 
efterhand avlöstes järnhanteringen av pappers- och glastillverkningen. Skogen var också en 
viktig råvarukälla till rena träindustrier och en förutsättning för såg-, snickeri- och 
möbelindustrin.
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Ur sjöar och myrmalm hämtades järnmalm. En förutsättning för framställning av järn i äldre 
tider var att malm, bränsle och arbetskraft fanns inom inte alltför stora avstånd från varandra. 
Järnhanteringen har existerat under mycket lång tid men de första säkra dateringarna från vår 
trakt är från medeltiden. Till en början var järnframställningen ett näringsfång vid sidan av 
jakt, fiske och jordbruk. Tillgången på sjö- och myrmalm var god i flera delar av kommunen, 
särskilt i trakterna kring Alsterån. 

Under första delen av 1800-talet, då råvaran i de lokala järnbruken fortfarande var myrmalm 
ansågs den snart mer och mer olönsam jämfört med bergmalm. Den östsmåländska 
järnhanteringen hamnade i kris och andra mer lönsamma näringar tog över, till exempel glas- 
och pappersbruk. Detta förhållande finns i Flerohopp och Orrefors där glastillverkningen 
ersatte järnhanteringen.

Kvarnen intog en central ställning i det gamla bondesamhället. Kvarnar anlades för att 
omvandla vatten till energi för att såga, mala mjöl, bearbeta lump till papper och malm till 
järn och så vidare. De första kvarnarna var husbehovskvarnar och det fanns åtminstone en, 
ibland flera, i varje by. 

Fasta fornlämningar i Nybro kommun  
Enligt fornminnesregistret finns 531 fasta fornlämningar i kommunen. Av dessa är totalt 409 
lämningar efter lågteknologisk järnframställning från yngre järnåldern och medeltiden. De 
flesta ligger i Bäckebo, Kristvalla, Madesjö, Hälleberga och Kråksmåla socknar. I området 
som omfattar Binnaretorp, Bäckebo samhälle samt Balebo finns en av de största 
koncentrationerna av slaggvarp i södra Sverige. Detta område klassas som riksintresse inom 
kulturmiljövården (H99). Enligt fornminnesregistret finns även 923 "Övriga kulturhistoriska 
lämningar" i kommunen. Dessa kan idag klassas som fasta fornlämningar vilket avgörs av 
länsstyrelsen i varje enskilt fall.  

Att arbeta vidare med: 
De fornminnen som har störst allmänintresse och även är intressanta ur ett pedagogiskt 
perspektiv bör vårdas och synliggöras. 

Kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader 
I plan och bygglagen finns regler om hänsyn och varsamhet till kulturvärdena i den fysiska 
miljön. Där sammanfattas skyldigheten alla har att visa respekt för värdena i de enskilda 
byggnaderna och för byggnadsmiljön i sin helhet. 

I plan och bygglagen 3 kap 1 § uttrycks den hänsyn som krävs vid nybyggnation. ”Byggnader 
skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskaps-
bilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaden skall ha en yttre form och färg, 
som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god 
helhetsverkan.”

På motsvarande sätt ställs i plan och bygglagen 3 kap 10 § krav på varsamhet vid åtgärder på 
befintliga byggnader. ”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens 
karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden tas till vara.” 

För byggnader som är särskilt intressanta ur bevarandesynpunkt, finns en mer preciserad 
reglering i plan och bygglagen 3 kap 12 §. Med bevarande avses då inte bara att hindra 
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rivning utan också att vidmakthålla de egenskaper hos byggnaden som gör den skyddsvärd. 
”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.”

I plan och bygglagen 3 kap 13 § ställs krav på att underhållet av en byggnad skall anpassas till 
byggnadens kulturvärde och omgivningens karaktär.  ”Byggnaders yttre skall hållas i vårdat 
skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader som avses 
i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras.” Alla byggnader har på detta sätt ett skydd 
mot vanvård (13 §), ovarsam behandling (10 §) och ”3:12-byggnader” dessutom mot för-
vanskning. Den ”hänsyn” som kan krävas vid nybyggnad i en viss miljö kan också krävas 
som ”varsamhet” vid ombyggnad och underhåll i samma miljö, utan att ersättning kommer 
ifråga. Genom plan och bygglagen har ett stort ansvar lagts på kommunen för att tillvarata 
befintliga kultur- och miljövärden. Kommunerna har bland annat försetts med möjligheten att 
i detaljplan eller områdesbestämmelser utvidga tillståndsplikten, reglera bebyggelsemiljöns 
utformning eller ange skyddsbestämmelser (q-bestämmelse) och rivningsförbud. Genom att 
använda sig av dessa instrument kan man göra bebyggelsemiljöns kulturvärden kända, 
förstådda och respekterade. 

För att kunna hävda bevarandeintressena i 3 kapitlet i plan och bygglagen är det viktigt att 
kulturmiljövärdena är identifierade och redovisade. Denna redovisning utgör också en viktig 
grund för att kunna ställa krav på anpassning. Vid bedömning av vad som är en byggnads, en 
kulturmiljös eller ett kulturlandskaps kulturhistoriska värde kan Riksantikvarieämbetets 
värderingsgrund användas, där man skiljer på dokumentvärde och upplevelsevärde. En 
grundläggande princip är att byggnaden har något att berätta, det vill säga förmedlar kunskap 
om till exempel arbetsliv, samhällsmiljö, byggnadsskick, näringsliv, sociala villkor och este-
tiska ideal. Andra kriterier kan vara en byggnads ålder, sällsynthet, ursprunglighet, repre-
sentativitet, konstnärliga utformning eller betydelse i landskapet. En kulturmiljös eller ett 
enstaka objekts värde är normalt sammansatt av flera olika delvärden vilka inte är mätbara. 

Att arbeta vidare med: 
I enlighet med miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" ska den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i kommunen vara identifierad senast 2010. Det ska dessutom finnas ett program 
för att, genom detaljplan eller andra sätt, skydda dessa värden. Nybro kommun ska genom 
exempelvis stadsvandringar och information på hemsidan sprida kunskapen om dessa värden 
till allmänheten. Fastighetsägare, byggmästare, mäklare med flera med stor betydelse för 
förvaltningen av vår byggnadskultur kommer att erbjudas särskild information. 

Kulturminnesvårdsprogram för Nybro kommun
År 1988 antogs ett kulturminnesvårdsprogram för Nybro kommun. Kulturminnesvården i 
Nybro kommun syftar till att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet i såväl stadsbygd som 
i det av människan påverkade landskapet. I kulturminnesvårdsprogrammet finns en utförlig 
beskrivning av kommunens historia fram till våra dagar.  

Urval av kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
I programmet från 1988 har 33 miljöer tagits fram som kulturhistoriskt värdefulla. Se karta E. 
Bedömningen har gjorts genom att studera olika underlagsmaterial samt genom 
fältinventeringar av samtliga byar i kommunen. Värderingen har gjorts utifrån fakta och 
egenskaper hos bebyggelsen som till exempel ålder, sällsynthet och representativitet, 
arkitektur- och teknikhistoriskt intresse, grad av ursprunglighet samt betydelse i landskapet. 



___________________________________________________________________________

 52 

Byggnader av hög ålder är ovanliga i landskapsbilden. De byggnader som är byggda före 
1800-talets mitt är idag en sällsynthet och därför är det särskilt angeläget att slå vakt om och 
vårda dem till eftervärlden. En miljö som behållit sin ursprunglighet har också ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde och kan stå som förebild för hur eventuella renoveringar och 
förändringar på bästa sätt kan anpassas till den befintliga miljön. Representativiteten hos en 
miljö har ett stort värde då den speglar en viss tid och dess förhållanden. Likaså kan en miljö 
ha stor betydelse i landskapet, insatt i sitt sammanhang som en del i en större helhet. Natur 
och kultur samverkar och utgör de viktiga delarna i kulturlandskapet.

Att arbeta vidare med: 
Det nuvarande kulturmiljöprogrammet behöver revideras och kompletteras med det moderna 
kulturarvet, industrisamhällets kulturarv och odlingslandskapet med sitt historiska innehåll. 
Det reviderade kulturmiljöprogrammet bör även innehålla en plan för hur de värdefulla 
miljöerna kan bevaras. Ett exempel på en kulturmiljö som bör lyftas fram är de så kallade 
”stensträngarna” utanför Gullaskruv. Här finns ett stycke teknik- och industrihistoria från 
järnvägsepoken som bör göras tillgängligt för allmänheten med skyltning och rastplats, både 
vid riksväg 31 och vid rid- och cykelleden på den gamla banvallen. Det är lätt att tro att 
platsen utgör en rest av ett forntida gravfält men det är en ”deponi” av oanvändbart 
fyllnadsmaterial från järnvägsbygget år 1876. 

Bönemåla



___________________________________________________________________________ 

 
 53 

Värdefulla vägmiljöer och broar 
Då Kalmar län är så variationsrikt återspeglar även vägar och vägmiljöer länets olika 
kulturbygder. För att belysa vägarnas speciella kultur- och naturvärden har Länsstyrelsen och 
Vägverket tillsammans genomfört ett projekt kallat "Vägen som kulturarv". Syftet med 
projektet var att ta fram ett planeringsunderlag för att öka kunskapen om vägarnas värden så 
att större hänsyn kan tas till deras karakteristiska miljöer. I Nybro kommun finns 15 vägar 
varav fyra är vägar med högsta bevarandevärde och elva är vägar med mycket högt 
bevarandevärde. I Nybro kommun finns även kulturhistoriskt intressanta vägbroar eller 
järnvägsbroar. En bro är en del av en helhet. Även mycket enkla broar kan ha stor betydelse i 
landskapet och tillsammans med omgivningen utgöra miljöer med högt kulturhistoriskt värde. 
Det kulturhistoriska värdet kan antingen vara knutet till bron som sådan, bron har ett 
kulturhistoriskt egenvärde, eller till brons betydelse i miljön – den har ett kulturmiljövärde. 
De mest värdefulla vägarna och broarna redovisas på karta E. Vägarna som redovisas är av 
klass A eller B. Klass A är vägar med högsta bevarandevärde och klass B är vägar med 
mycket högt bevarandevärde. Broarna som redovisas är av klass 1 det vill säga broar som är 
goda representanter för viss tids brobyggarkonst och som belyser den tekniska och 
kommunikationshistoriska utvecklingen och är särkilt skyddsvärda. 

Att arbeta vidare med: 
För de vägar där kommunen har huvudmannaskap ska målsättningen vara att ta hänsyn till de 
kulturhistoriska värdena som vägmiljön har. Information om berörda vägar och broar bör 
spridas till alla som är ansvariga för skötsel och underhåll av dessa vägar.  
 

 
    Fotograf Daniel Dahlgren © Nybro kommun 
 

Iåsavägen från Ljusås till Gangsmad 
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2.2 Människan och samhället 
I det här avsnittet beskrivs olika aspekter av det av människan byggda samhället. Den fysiska 
planeringen ska skapa ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur samt 
skapa förutsättningar för säkra, miljöanpassade och resurssnåla tekniska system och en infra-
struktur som leder till att transportbehovet minskar. 

Det här avsnittet innehåller följande underrubriker: 
Boende och bebyggelse 
Näringsliv och arbetsmarknad 
Offentlig och kommersiell service 
Tekniska system 
Riksintresset för totalförsvaret 

Boende och bebyggelse 
Var ska framtidens bostäder byggas i Nybro kommun de närmaste 20 åren? Vilka 
bostadsbehov kommer att finnas, var kommer människor att vilja bo och hur kommer 
framtidens boende att se ut? Hur ser den förväntade hushållsutvecklingen ut och vilken 
efterfrågan kommer det att finnas på olika typer av boende i kommunen? 

Nulägesbeskrivning 
I Nybro kommun bor nästan en tredjedel av befolkningen i småhus. Av de bostäder som 
tillkommit sedan 1990 är dock en större andel lägenheter i flerbostadshus. En övervägande 
majoritet av de nytillkomna bostäderna ligger i Nybro stad som har förstärkt sin andel av 
befolkningen på bekostnad av övriga tätorter. De nya bostadshusen har i huvudsak byggts på 
redan tidigare exploaterad mark, till exempel rivningstomter, och därför har tätortsarealen i 
kommunen ökat ytterst marginellt sedan 1995. Ungefär två tredjedelar av kommunens 
befolkning bor idag i Nybro stad. Andelen kommer troligtvis inte att minska eftersom 
tendensen är att en åldrande befolkning drar sig in mot staden. Nybro stad är kommunens 
motor och det är viktigt att ha ett varierat utbud av olika sorters bostäder i centralorten.

16,9 % av befolkningen bor i övriga tätorter eller småorter medan 21 % är bosatta på 
landsbygden. Mellan år 2000 till 2003 visade Nybro stad en svag ökning av antalet boende 
medan övriga tätorter minskade med 5 % och landsbygden minskade med 3 %. Det sker en 
långsam förvandlingsprocess där permanentbostäder i mindre tätorter och på landsbygden 
förvandlas till fritidsbostäder. Det motsatta förhållandet, det vill säga att fritidshus blir 
permanentbostäder, är inte någon tendens i Nybro kommun. På senare år har ett flertal hus 
köpts upp av tyska, danska eller holländska familjer, främst för fritidsboende. Vid Mosjön, i 
kommunens sydligaste hörn, har en ny fritidsby skapats där tyskar och danskar är en viktig 
målgrupp.  

Tendensen till en förflyttning av befolkningen från landsbygden och de mindre tätorterna ger 
tillsammans med kommunens befolkningspyramid med en hög andel äldre, ett vikande 
elevantal i skolorna utanför centralorten.

De flesta av kommunens mindre tätorter har byggklara tomter men endast ett fåtal nya 
bostadshus har tillkommit på senare år. De relativt låga fastighetspriserna i kommunen medför 
att nyproduktion av villor utanför centralorten inte är ekonomiskt intressant. Det saknas också 
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tomter i attraktiva lägen. Flera av kommunens tätorter ligger i anslutning till en sjö men denna 
potential för att skapa attraktiva boendemiljöer har sällan eller aldrig utnyttjats.  

Framtidens boende i kommunen 
I Nybro kommun ska det finnas ett varierat utbud av bostäder i staden, i de mindre tätorterna 
och på landsbygden. Här ska alla kunna realisera sina bostadsdrömmar antingen man vill bo i 
centrum med närhet till service och allmänna kommunikationer eller föredrar ett rymligt 
boende med naturen utanför knuten. Det ska finnas bostäder med varierande upplåtelseformer
både i små och stora hus. Nybro kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ för den som 
söker livskvalitet. Här ska man kunna bo både med närhet till jobbet och till ett rikt utbud av 
fritidssysselsättningar för alla målgrupper.  

Nybro och den omgivande landsbygden är ömsesidigt beroende av varandra. För landsbygds-
bon är stadens utbud av arbetstillfällen och service avgörande för försörjning och livskvalitet. 
För stadsbon är landsbygden en viktig resurs för rekreation och naturupplevelser. Den nära 
vildmarken i kommunens perifera delar rymmer dessutom en stor potential för turismen och 
upplevelsenäringarna.

Förslag till ny bostadsbebyggelse i Nybro stad finns presenterade i ”Fördjupad översiktsplan 
för Nybro stad”, antagen av kommunfullmäktige år 2004. I översiktsplan för Nybro kommun 
har vi avgränsat oss till att ange rekommendationer för landsbygden och övriga tätorter. Läs 
mera om detta i del 3, Tätorterna och landsbygden. 

Den framtida bostadsefterfrågan bestäms av marknadens ekonomiska tillväxtpotential och 
hushållens värderingar av olika bostadskvaliteter. Befolkningens ålderssammansättning 
påverkar efterfrågan på olika bostadstyper. Nybro kommuns åldrande befolkning flyttar ofta 
från villa till lägenhet och från landsbygd till stad. De som flyttar till landsbygden eller de 
mindre tätorterna gör det oftast för att få ett prisvärt boende med närheten till naturen. De 
områden som är mest attraktiva är orter med ett basutbud av service samt pendlingsavstånd 
till arbete. Dagens utveckling innebär dock att gränserna mellan arbete och fritid alltmer 
suddas ut. Ny teknik gör det möjligt för allt fler att, helt eller delvis, ha sin arbetsplats i 
hemmet. Med digital kommunikation kan även perifera delar av kommunen bli attraktiva 
boplatser för en alltmer flexibel befolkning. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Näringsgeografiskt tillhör Nybro kommun Kalmars lokala arbetsmarknad, som består av sex 
kommuner, nämligen Borgholm, Mörbylånga, Kalmar, Torsås, Emmaboda och Nybro. Lokal 
arbetsmarknad är en funktionell region som avgränsas utifrån statistik över arbetspendling 
mellan kommuner. Indelningen förändras över tid allt eftersom pendlingsströmmarna ändrar 
omfattning och riktning. När en lokal arbetsmarknad blir större kallar man det för 
regionförstoring. För närvarande används 87 lokala arbetsmarknader i svensk statistik. Det 
som styr utvecklingen av en större lokal arbetsmarknad är kommunikationsmöjligheter, det 
bör inte ta mer än en timme att pendla till sin arbetsplats. Även människors vilja att pendla 
samt utbudet av olika yrken påverkar utvecklingen av lokala arbetsmarknader. I regional 
utvecklingsplan för Kalmar län är ett av fokusområdena för utvecklingsarbetet en rund och 
gränslös region med mål som till exempel att antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs 
av skall minska till två. För Nybro kommuns del innebär detta att vi knyts till en region i 
sydöstra Sverige med högskoleorterna Kalmar–Växö–Karlskrona som motorer i regionen. 
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ÖlandÖlandÖlandÖlandÖlandÖlandÖlandÖlandÖland

NybroNybroNybroNybroNybroNybroNybroNybroNybro
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EmmabodaEmmabodaEmmabodaEmmabodaEmmabodaEmmabodaEmmabodaEmmabodaEmmaboda

VäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjö

 
Nybro kommun i en sydostregion. 

Pendling 
Pendlingen, det vill säga arbetsresor över kommungräns, har fördubblats sedan 1980. År 2003 
var utpendlingen 1995 personer medan inpendlingen var 1791 personer. Den största 
pendlingen sker mellan Nybro och Kalmar där cirka 1000 människor pendlar åt vardera hållet. 
Sedan kommer pendlingen mellan Nybro och Emmaboda där cirka 350 personer pendlar till 
Emmaboda och cirka 200 personer åt motsatt håll. Nybro kommun följer samma mönster som 
resten av Sverige, det är fler män som pendlar än kvinnor och generellt pendlar även män 
längre sträckor. 

Företag 
Industrin sätter en stark prägel på näringslivet i Nybro kommun där 40 % av de sysselsatta i 
Nybro arbetar inom industribranschen. Nedanstående bild visar en jämförelse med Sveriges 
näringsgrenssammansättning år 2003. 
 

 
 
Nybro Kommun hade drygt dubbelt så många i procentuell andel sysselsatta inom industrin 
jämfört med riket år 2003. I branschen finansiella tjänster ingår även företagstjänster och där 
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hade Sverige totalt 13 % av sysselsättningen, medan Nybros andel endast uppgick till 4 % av 
sysselsättningen. 
 
De större tillverkande företagen i Nybro kommun är till exempel AB Gustaf Kährs (parkett-
golv), Orrefors Kosta–Boda (glas), Bendinggroup (möbler), Bergs Timber Orrefors (sågverk), 
Bong–Ljungdahl Sverige AB (kuvert), Bräntorp Möbelfabrik AB (kök), Eurosteel Nybro AB 
(stålbearbetning), Målerås Glasbruk (glas), Smurfit Kappa Packaging AB (wellpapp-
förpackningar), Bigso (förpackningar). 
 
Övriga större företag i andra branscher är till exempel Ica Kvantum (livsmedel), O G Ohlsson 
AB (byggnadsföretag), Flexbuss AB (busstrafik), Hammarstedts VVS i Nybro AB (VVS), 
Nybro Transport AB, Smålands Logistik AB och Börjes logistik (Transportföretag). 
 
Nya områden för verksamheter och andra idéer för näringslivets utveckling föreslås för de 
olika tätorterna i del 3. Tätorterna och landsbygden.  

Besöksnäringen 
Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge kommuner samarbetar i marknadsbolaget 
Glasriket AB för att utveckla destinationen Glasriket. Arbete pågår med att ta fram en 
Masterplan som ett måldokument, som kan ligga till grund för fortsatt arbete. Samarbetet 
mellan de fyra kommunerna kommer med all säkerhet att öka med tanke på de aktiviteter som 
planeras att genomföras vid glasbruksorterna. Besöksantalet till glasriket uppgår till cirka en 
miljon per år men Glasriket AB har som mål att öka antalet till två miljoner inom en 
treårsperiod. 
 
De fyra kommunerna inom Glasriket kommer tillsammans med Torsås och Tingsryd att bilda 
ett Leaderområde inom EUs landsbygdsprogram under perioden 2007-2013. 
 
Förutom de satsningar som görs av glasbruksföretagen behövs en satsning på bred front för att 
öka attraktiviteten för turister att komma till Glasriket och stanna här lite längre. Det kan till 
exempel vara fler övernattningsmöjligheter, fler restauranger, fler olika aktiviteter och 
sevärdheter i regionen. 
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Jord- och skogsbruk 
Skogen har i alla tider varit viktig för trakten kring Nybro och utgör den historiska 
bakgrunden för den tillverkningsindustri vi har i kommunen idag. Ungefär 80 % av 
landarealen, eller 93 000 hektar, är bevuxen med skog. Inom jordbruket används cirka 6 % av 
landarealen till åkrar och 3 % till betesmarker. Det man brukar kalla för gröna jobb, till 
exempel skogbruk, jordbruk och trädgård med tillhörande förädlingsindustri, forskning och 
myndigheter med mera, motsvarar 31 % av BNP i vår kommun jämfört med 15 % för Kalmar 
län i genomsnitt. Inom jord- och skogsbruk var 225 personer eller 2,6 % av den 
yrkesverksamma befolkningen sysselsatta på heltid år 2003 i Nybro kommun. Inom 
jordbruket har antalet sysselsatta minskat under många år men verkar nu ha stabiliserats 
något. Lantbruken i Nybro kommun bedrivs främst som familjeföretag. Jordbruket är i första 
hand inriktat på köttproduktion. Det finns fler som arbetar inom jord- och skogsbruk än vad 
statistiken visar eftersom många har gårdar som bisyssla till annan anställning. 
 
Jord- och skogsbruket är viktigt för kommunen, inte bara för att producera råvaror, utan även 
för att bedrivas på sådant sätt att vårt kulturlandskap bevaras med möjligheter till olika 
upplevelser som friluftsliv, jakt och naturturism. Skogen i kommunen bör brukas på ett sätt 
som ger långsiktigt god produktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Åkermark, ängs- och hagmarker bör inte tas i 
anspråk för bebyggelse. 

Offentlig och kommersiell service 
Det är mycket viktigt att ta hänsyn till olika servicebehov vid planering av ny bebyggelse eller 
ändrad markanvändning så att den service människor behöver blir lättillgänglig. I samhälls-
planeringen kan man förebygga olika problem genom att bygga ett varierat utbud av bostäder 
inom ett område så att olika människor kommer att bo tillsammans och på så sätt minska 
skillnaderna mellan olika områden i en stad. Lättillgänglig service underlättar vardagen för 
den som har blivit äldre eller har ett funktionshinder vilket kan leda till minskat 
omsorgsbehov. Närhet till barnomsorg och skola ger en tryggare vardag för barnfamiljerna. 
Det är också önskvärt att kunna ta sig till och från arbetet på ett sätt utan att vara bilberoende 
men det är inte lika lätt att planera för. Många verksamheter kan inte lokaliseras nära bostäder 
och service på grund av miljö- och riskfaktorer. Arbetsmarknaderna växer geografiskt och vi 
kommer förmodligen att behöva pendla mer och längre sträckor i framtiden.  

Kommersiell service, karta F 
Utbudet av kommersiell service är i huvudsak koncentrerat till Nybro stad men 
livsmedelsbutikerna i Alsterbro, Bäckebo, Orrefors och Målerås är mycket betydelsefulla för 
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befolkningen i dessa tätorter med omland. Bensinstationer finns i Nybro, Målerås, Orrefors, 
Alsterbro samt i Skoghult.  
Dagligvaruhandelns försäljningssiffror från år 2004 visade med ett index på 111 % att 
livsmedelsbutikerna i Nybro kommun försörjer mer än sin egen befolkning. Motsvarande 
index för sällanköpshandeln var samma år 88 %. Sammantaget visar dessa siffror att Nybro är 
en attraktiv handelsort. Fackhandelns 60-tal butiker och fem varuhus kommer i framtiden 
troligtvis att uppleva ökad konkurrens på grund av Kalmars kraftiga handelsexpansion. 
Utvecklingstendensen inom handeln är att externa köpcentra, till exempel kvarteret Bilen med 
IKEA och kvarteret Giraffen med ICA Maxi och Coop Forum i Kalmar, tar en allt större 
andel av den totala handeln. Den växande outletförsäljningen i Kosta kommer även den att 
påverka regionens handel liksom den ökande Internethandeln. 

Att arbeta vidare med:
Kommunen ska ta fram en serviceplan där åtgärder föreslås för att upprätthålla en rimlig 
servicenivå för alla invånare i kommunen. Kommunen bör även ta fram en handelsstrategi i 
syfte att utveckla den attraktiva handelsplatsen Nybro–Glasriket. 
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Offentlig service, karta G 

Barnomsorg, skola och utbildning  
I Nybro kommun finns förskolor, skolor och fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
kvalificerad yrkesutbildning samt en designutbildning på högskolenivå. Planering av 
barnomsorg och skola är beroende av olika faktorer. Den viktigaste faktorn är hur många barn 
som föds i kommunen. Födelsetalen kan variera kraftigt från 300 barn per år i början av 1990-
talet till en mer stabiliserad nivå på cirka 170 barn per år under början av 2000-talet. 
 
Det finns förskolor i Nybro stad samt i sju av tätorterna. Förutom den kommunala 
verksamheten finns det även enskilda förskolor. Omsorgstiden har haft en tendens att öka, det 
är dels fler barn som är inskrivna i omsorgen men även tiden barnen vistas i omsorgen har 
blivit längre. Grundskolor finns i Nybro stad, Örsjö, Orrefors, Flerohopp, Alsterbro, Bäckebo 
och i Kristvallabrunn. Det finns en gymnasieskola i Nybro stad, Åkrahällsskolan. Till 
gymnasieskolan finns en riksrekryterande glasskola med verksamhet i Orrefors. Genom ett 
samarbete med närkommunerna tillämpas så kallad fri sökning vilket innebär att eleverna kan 
söka till andra gymnasieskolor än hemkommunens. Även ett samarbete över kommungränsen 
om förskola och grundskola kan bidra till en ökad service och valfrihet. 
 

    
 

Skolorna i Kristvallabrunn och Örsjö 

Vuxenutbildning  
I Nybro kommun finns sedan många år en kommunal vuxenutbildning med undervisning på 
grund- och gymnasieskolenivå, svenska för invandrare samt särvux. Dessutom kan kurser 
skräddarsys efter önskemål från företag, myndigheter och förvaltningar. Utbildningen sker 
inom de traditionella kärnämnena på konventionellt vis men även yrkesutbildningar som till 
stor del består av karaktärsämnen erbjuds. En strävan är att tillgodose de studerandes olika 
möjligheter och önskemål och det förutsätter en hög grad av flexibilitet hos anordnaren. 
Kurser ges därför exempelvis på distans och i olika studietakt, allt efter de studerandes behov. 
 
Nybro vuxenutbildning håller på att bygga upp ett nytt utvecklingscenter i nya lokaler. 
Utvecklingen av det nya utvecklingscentret kallas för projekt ”Brunnen”. Förutom att 
innehålla utbildningslokaler ska det nya centret inhysa företagscentrum, projektcentrum och 
vägledningscentrum.  
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Högskoleutbildning 
I Pukeberg finns Designhögskolan med utbildning på kandidat- och magisternivå. 
Etableringen av Pukeberg som ett designcentrum med utbildning, Arkiv för svensk 
formgivning samt konstnärsateljéer är mycket viktig för kommunens och regionens 
utveckling.  

Omsorg 
Äldre- och handikappomsorgen har som mål att alla ska ha möjlighet att bo i egen bostad 
oavsett vårdbehov. Detta ställer krav på hur framtidens bostäder utformas och placeras. 
Hemtjänsten verkar  ihela kommunen och utgår från ett antal basplaceringar: Nybro stad  
(6 lokaler), Örsjö, Orrefors, Målerås, Alsterbro och Bäckebo. För de som inte kan bo i sin egen 
bostad finns särskilt boende eller gruppboende. Särskilt boende finns i Nybro stad och 

 
Omsorgsnämnden har angett en miniminivå för bostadsstandarden, som skall gälla för sär-
skilda boendeformer. Boendet skall bland annat vara utformat så att de boende har möjlighet 
till såväl avskildhet som gemenskap, vilket innebär: 
 att den boende skall kunna välja om han/hon vill inta sina måltider i den egna lägenheten 

eller i samvaro med andra. 
 att det i anslutning till den egna lägenheten skall finnas utrymme för samvaro och 

gemenskap. 
 i boendet bör det dessutom finnas lagstadgade utrymmen för personal och utrymmen för 

de boendes förråd. 
Flera av de särskilda boendeformer som kan erbjudas idag har en standard som ligger under 
denna nivå. Detta innebär att dessa efter hand skall bli föremål för ombyggnation till minst 
denna miniminivå. 
 
För funktionshindrade finns tolv gruppbostäder i kommunen: elva i Nybro stad samt en i 
Orrefors. Daglig verksamhet (dagcenter) finns i dagsläget på fyra olika platser i Nybro stad. 
 
Jutegården är en annan verksamhet med intresse för omsorgsverksamheten och som sedan 
invigningen hösten 2002 fungerar som allaktivitetshus. Verksamheten drivs av frivilliga och 
organisationer med stöd av omsorgsnämnden. Tanken är att man genom aktivering som före-
byggande inslag skall arbeta mot ensamhet och passivisering. Alla inbjuds att delta i verksam-
heten.  
 
I alla mindre tätorter finns önskemål från de boende att fler bostäder för äldre ska byggas. I de 
olika tätorterna föreslås olika platser för ny bebyggelse, vilka kan vara bostäder anpassade för 
äldre eller andra särskilda behov. 

Att arbeta vidare med: 
Omsorgsnämndens mål är att det under de närmaste åren skall skapas mötesplatser runt om i 
kommunen.  
Fler boenden anpassade för den åldrande befolkningen i Nybro kommun bör tillskapas. 

Alsterbro.
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Kultur och fritid 
Ett rikt utbud av kultur, upplevelser och fritidsaktiviteter skapar ett välbefinnande hos 
kommunens invånare och besökare. Nybro kommun har ett brett föreningsliv inom både idrott 
och kultur.

Kulturskolan
Kulturskolan bedriver enskild undervisning av olika instrument och sång samt undervisning i 
ensembel- och orkesterspel. Kulturskolan bedriver även gruppundervisning i dans, teater, bild, 
poesi, musikteori och studioteknik. Förutom på kulturskolan i Nybro stad, undervisar skolans 
lärare på sammanlagt elva av kommunens skolor. De huvudsakliga instrumenten som 
undervisas i exempelvis Örsjö, Kristvallabrunn och Orrefors är gitarr, piano och blockflöjt. 
Lokala variationer kan förekomma beroende på vilken lärare som undervisar. 

Biblioteken
Huvudbiblioteket ligger centralt i Nybro stad. Fasta skolbibliotek finns på fem grundskolor i 
kommunen medan övriga skolor besöks av bokbussen varje vecka under terminstid. 
Bokbussen kör i Nybro och Mönsterås kommuner måndag till torsdag. Biblioteket har också 
en uppsökande verksamhet på kommunens särskilda boenden och i ökande grad i hemmen. 

Samlingslokaler 
Olika typer av föreningslokaler som till exempel bygdegårdar, Folkets hus, hembygdsgårdar 
och församlingshem är viktiga mötesplatser för människor speciellt i mindre samhällen. Både 
lokalerna i sig och de aktiviteter som de olika föreningarna anordnar är viktiga för kulturlivet i 
kommunen. 

Att arbeta vidare med: 
Många samlingslokaler är i stort underhållsbehov. En plan bör tas fram för att bestämma vilka 
lokaler som är viktigast att behålla och hur dessa kan underhållas. 

Sportanläggningar
I kommunen finns gott om olika sportanläggningar vilka kan drivas av antingen kommunen 
eller en förening. Se vidare under respektive tätort i kapitel 7. I så gott som alla tätorter finns 
det fotbollsplaner. Ofta finns även en tennisbana som vintertid kan spolas till is. Vidare finns i 
anslutning till många skolor idrottshallar och i Målerås finns en föreningsägd sporthall. 

Idrottsparken i Flerohopp 
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Friluftsliv, karta H 
Det finns gott om natur i Nybro kommun så de flesta har lätt för att enkelt komma ut i skog 
och mark. Det finns två kommunala naturreservat som har bildats med stor hänsyn till 
friluftslivet, Svartbäcksmåla och Rismåla, som båda ligger i anslutning till Nybro stad. Vid 
några tätorter finns motionsspår med belysning. I kommunen finns olika vandrings-, cykel- 
och ridleder. Det finns även ett flertal badplatser i kommunen som antingen sköts av 
kommunen, en lokal förening eller privatpersoner. Det finns fem campingplatser och 
stugbyar.

Att arbeta vidare med: 
Utveckla området kring Allgunnen och Alsterån till ett mer välkänt besöksmål som ”Den nära 
vildmarken”. Det kommunala naturreservatet Bjällingsmåla bör göras mer besöksvänligt. 

Glasrikets ridled och Vilseleden
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Teknisk försörjning 
Samhället är beroende av olika tekniska system för att kunna fungera. Vägar, gator, järnvägar 
och andra kommunikationsanläggningar. Ledningar och anläggningar för vatten, avlopp, 
energi, avfallshantering och informationsteknologi är exempel på tekniska system. De olika 
systemen har ofta starka inbördes samband och är beroende av varandra. Därför är helhetssyn, 
systemtänkande och samverkan grundläggande för framtidens tekniska försörjningssystem. 
Detta är också viktigt för att kunna åstadkomma vinster för miljö och naturresurser. 

Transporter och kommunikationer, karta I 
Nybro kommun består av en centralort, åtta tätorter samt en omgivande landsbygd. För att 
kunna bevara en levande landsbygd behövs bilen. Pendling från och till kommunen sker i 
första hand mellan Nybro och Kalmar, cirka tusen personer pendlar åt vardera hållen. Här 
finns goda möjligheter till att åka buss och tåg. Det finns vissa förbättringar att önska till 
exempel tätare och utökade tider för tåget samt bättre planering av anslutningsbussar till tåget. 
Nybro stad är så pass liten att de flesta kan ta sig till alla delar med cykel eller till fots. Det 
finns gott om gång- och cykelvägar och i den fördjupade översiktsplanen finns fler gång- och 
cykelvägar planerade. 

Tåg
Tåg mellan Kalmar och Alvesta passerar Nybro. Järnvägen från Kalmar till Alvesta är av 
riksintresse. Från Alvesta kan man ta sig vidare till Göteborg, Stockholm eller till Malmö och 
Köpenhamn. Banverket genomför en upprustning av ”kust till kust banan” och anpassning för 
trafik med snabbgående tåg. Upprustningen påbörjades 1993 och ska vara klar 2007. I 
projektet ingår bland annat ombyggnad av de flesta stationerna längs banan. Även borttagande 
av cirka 300 oskyddade plankorsningar samt byggande av mötesspår ingår. I Nybro innebär 
denna upprustning att bangården i centrum kommer att byggas om och ett nytt mötesspår 
kommer att byggas vid Åkrahälls industriområde. Vidare byggs fyra planskilda korsningar i 
staden.

Att arbeta vidare med: 
Fortsätta verka för pendeltåg i regionen med hållplatser i Örsjö och Hanemåla. 

Flyg
Närmaste flygplatsen finns i Kalmar. Andra flygplatser i närheten är Växjö och Ronneby. För 
att nå en internationell flygplats är det lättast att ta Öresundståget som på väg till Köpenhamn 
går via Kastrups flygplats.

Att arbeta vidare med: 
Verka för en flygbuss från Nybro till Kalmar Flygplats. 

Buss
Kalmar Länstrafik (KLT) tillhandahåller kollektivtrafik inom kommunen och till närliggande 
kommuner med ett basutbud av busslinjer. Kommunen erbjuder lokal kollektivtrafik i form av 
stads- och lantturen. Dessa turer är efterfrågestyrda vilket minskar körsträckorna för bussen. 
För att åka med stads- eller lantturen måste man beställa sin resa en viss tid innan avgång. 
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Stads- och lantturen ersätter i viss mån färdtjänst och möjliggör för människor att kunna bo 
där de vill men ändå kunna få tillgång till service. 

Många elever i Nybro kommun transporteras dagligen till och från skolan antingen med den 
lokala kollektivtrafiken eller med taxibussar. Skolskjutsresan ska uppfattas trygg och säker av 
såväl elever som föräldrar. Vid val av hållplatser, på- och avstigningsplatser för skolskjuts 
samt vid utformning och placering av hållplatser är det oerhört viktigt att ta hänsyn till 
elevernas säkerhet. 

Att arbeta vidare med: 
Förbättra utformningen av busshållplatserna när det gäller utseende och trafiksäkerhet. 

Transport av gods 
I Nybro kommun finns ett stort antal logistikföretag och åkerier. Ett flertal av de större 
åkerierna arbetar med kvalitets- och miljöledningssystem. I Nybro stad finns ett befintligt 
industrispår på före detta Nässjöbanan fram till Bitus AB. Ett industrispår med godsterminal i 
Åkrahälls industriområde i Nybro stad ska byggas och blir klart senast år 2008. Nybro och 
Kalmar kommuner utreder möjligheten att etablera en kombiterminal i regionen, för 
omlastning mellan tåg och lastbil eller mellan tåg och fartyg. 

Vägar
Nybros viktigaste vägar är de genomgående riksvägarna, vilka är klassade som riksintresse av 
vägverket. Riksväg 25 går från Halmstad via Växjö till Kalmar och passerar söder om Nybro 
på Södra vägen. Riksväg 31 går från Nässjö/Jönköping via Vetlanda till Nybro. Mellan Nybro 
och Kalmar, på riksväg 25 går det mycket trafik, trafikmängden är cirka 9 000 fordon per 
dygn.

Övriga viktiga vägar ur regional synpunkt är väg 125 från Kalmar till Fagerhult som passerar 
Bäckebo, Alsterbro och Kråksmåla, väg 120 mot Emmaboda och Tingsryd samt väg 838/1017 
mellan Orrefors och Kosta som är viktig för Glasrikets utveckling. För Kalmar län är väg E 22 
viktig dels som förbindelse genom vårt långsträckta län men också som förbindelse till 
Stockholm och Köpenhamn. Från Nybro kommun kör många tunga transporter via Bäckebo 
och Ålem på väg 603 för att komma till E 22. Även för arbetspendling mellan Mönsterås och 
Nybro kommuner används denna väg. I övrigt är vägförbindelserna mellan Högsby kommun 
och Nybro kommun dåliga. Inom kommunen finns ett vägnät som förbinder de olika 
tätorterna med varandra. För de boende på landsbygden är vägnätets standard oerhört 
betydelsefullt.

Huvudmannaskap
Vägverket ansvarar för de allmänna vägarna medan kommunen har huvudmannaskap för de 
vägar och gator som finns inom detaljplanelagt område. Övriga vägar har enskilt huvud-
mannaskap. Kommunen sköter dock de enskilda vägar där det finns bebodda hus. Skötseln 
finansieras av statliga och kommunala bidrag. 
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Nya anslutningar och lokalisering av bebyggelse på landsbygden 
Beträffande lokaliseringar av bebyggelse på landsbygden som förutsätter nya anslutningar till 
vägen är det angeläget att också vägsystemets övergripande behov beaktas. Ett gott samspel 
mellan stad och land ställer krav på god framkomlighet även på detta mindre vägnät. Ofta är 
detta en grundförutsättning för boende på landsbygden, samtidigt som också en god boende-
miljö skall tillförsäkras de som bor längs eller nära vägen.  

Vägverket har följande inställning till lokalisering av utfarter till allmänna vägar: 

Nationella vägar Motorvägar och 
motortrafikleder 

Tillåts ej 

Övriga vägar  Endast i undantagsfall 
Regionala vägar ÅDT > 1000 fordon Nya utfarter bör begränsas i största möjliga 

utsträckning
 ÅDT < 1000 fordon kan tillåtas om förhållandena i övrigt är 

acceptabla
Övriga allmänna 
vägar

Anslutningar bör tillåtas om förhållandena i 
övrigt är acceptabla 

Att arbeta vidare med: 
Förbättra väg 25 från Nybro mot Växjö. 
Förbättra väg 31 mellan Nybro och Orrefors samt bygga en ny infart till Orrefors. 

Gång- och cykelvägar
I Nybro stad finns det mesta inom gång- och cykelavstånd. För att skapa säkra vägar för 
gående och cyklister har ett antal gång- och cykelvägar byggts separerade från biltrafiken i 
staden. I övriga tätorter finns det cykelvägar till viss del. Ett problem för många mindre 
tätorter är att de är byggda utmed en genomfartsväg som kan sakna en separat gång- och 
cykelväg. Även om det inte är mycket trafik är det vanligt att hastighetsbegränsningen inte 
följs varför dessa genomfartsvägar upplevs som otrygga för gång- och cykeltrafikanter. I 
Bäckebo finns en separat gång- och cykelväg. Kommunen anser att det är högst angeläget att 
bygga en gång- och cykelväg genom Flygsfors och vidare till Orrefors. På gamla banvallen 
mellan Orrefors, Gullaskruv och Målerås går det att cykla och förbättringar är planerade i 
samband med anläggandet av en rid-, cykel- och vandringsled. I Alsterbro behövs en 
förbättring av gång- och cykeltrafiken i södra delen och en förstudie görs för sträckan mellan 
skolan och södra delen av Alsterbro. 

Att arbeta vidare med: 
Fortsätta samarbeta med vägverket för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i 
våra tätorter och mindre samhällen. I första hand ska säkra cykel- och gångvägar finnas till 
skolor och förskolor. 
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IT, bredband och telefoni  
Vid årsskiftet 2006/2007 förväntas nästan alla kommunens hushåll och företag, som har fast 
telefoni, kunna erbjudas bredband eller bredbandsliknande tjänster. Då skall en andra etapp av 
utbyggnaden med offentligt stöd vara klar. De flesta av telestationerna i kommunen kommer 
då att ha fiberanslutning. Till hushåll och mindre företag kommer ADSL med stor sannolikhet 
att vara den vanligaste lösningen. Större företag eller andra kunder som har extra höga 
kapacitetsbehov kan eventuellt behöva fiberanslutning till sina respektive fastigheter. Ur plan-
synpunkt kan det därför vara bra att beakta och inventera kommunikationsbehoven inför 
markarbeten i områden kring telestationer. 

För den kommunala verksamheten gäller fortfarande att vid markarbeten försöka samordna 
och förbereda så att förläggning av tomrör eller fiber sker även till de fastigheter som ännu 
inte har fiber.

För mobiltelefoni saknas det bitvis täckning i GSM-nätet i kommunen. Telia har för sin del 
meddelat att det mesta av detta skall vara täckt inom ett par år. 3G-alternativ är på väg in och 
finns redan att tillgå och här kan en betydande volymökning ske. Ytterligare bygglov för 
master kan fortfarande bli aktuella.  

Regionala satsningar 
Regionförbundet i Kalmar län har varit en sammanhållande part i länets utbyggnad av en IT-
infrastruktur. De statliga bidrag som har fördelats för så kallade reservförbindelser i vårt län 
handläggs och beslutas av Regionförbundet. Alla huvudförbindelser till kommunhuvudorterna 
och andra orter har alternativa eller kommer att få alternativa sträckningar av säkerhetsskäl.

Målsättningen och effekterna av den satsning som sker i kommunen och länet förväntas bland 
annat bli: 

att stärka företagens konkurrenskraft så att likartade eller bättre villkor kan erbjudas i 
förhållande till storstadsregionerna. 
att underlätta informationsutbytet inom och samarbete mellan kommunerna och 
Landstinget i Kalmar län. 
att göra det möjligt för den allmänhet som så önskar att installera fast koppling till Internet 
till lägre priser än vad som annars vore fallet. 
att det sammantaget uppstår ett ökat intresse för kommunen som återspeglas på ett positivt 
sätt i befolkningsutvecklingen. 

Att arbeta vidare med: 
Inför varje större planinsats där man bedömer att IT-infrastrukturen har betydelse bör man 
kontrollera vilken teknik som är mest lämplig. Vid planering av nya bebyggelseområden bör 
man alltid förbereda för fiberanslutning till respektive fastighet.  
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Energiförsörjning, karta J 
Nybro kommun antog under våren 2006 en energiplan, vilken ska aktualiseras med samma 
intervall som översiktsplanen, det vill säga varje mandatperiod. I översiktsplanen anges endast 
nya saker att arbeta vidare med eller sådana som har direkt koppling till fysisk planering. För 
övriga målsättningar och åtgärdsförslag hänvisas till energiplanen.  

Energiomsättning och koldioxidutsläpp 
Den totala energiomsättningen i Nybro kommun år 2000 är beräknad till 1 164 GWh. 
Energianvändningen utslaget per invånare för Nybro kommun år 2000 motsvarar 58,8 
MWh/person. Andelen förnyelsebara bränslen uppgår till 51 %, den huvudsakliga 
energiomsättningen är biobränslen. Bensin och diesel står för 14 % av energiomsättningen, 
olja och gasol för 13 %, elenergin utgörs av drygt 20 %. Totalt uppgår kommunens 
elförbrukning till 258 GWh.  
Om man utgår från att hälften av elenergin kommer från vattenkraft uppgår Nybro kommuns 
andel förnyelsebar energi till ca 60 %. 
 
Växthusgaserna ligger på 4,6 ton/person år 2000, totalt 91 000 ton koldioxidekvivalenter. Den 

tamma från bensin, diesel och olja. 
ppen lägre i Nybro än i Kalmar län. (5,3 ton/person i 

 

Bruttotillförsel År 2000 
Per person  
år 2000 

Total energiomsättning 1 164 GWh 58,8 MWh 
CO2 -ekvivalenter 91 000 ton 4,6 ton 
Fossila bränslen 315 GWh 15,9 MWh 
Biobränsle 609 GWh 30,8 MWh 
Elenergi 258 GWh  13 MWh 

 
Störst energianvändning sker inom industrisektorn, som använder närmare 60 % av den totala 
energiomsättningen. Av industrins energianvändning är 58 % biobränsle. Största källan till 
utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen är transportsektorn som står för 47 % av 
utsläppen av koldioxid. 
 
Viktigaste åtgärderna för att minska användningen av fossila bränslen är åtgärder inom 
transportsidan och även åtgärder för en konvertering från fossila bränslen till förnyelsebara 
alternativ inom uppvärmningssidan, både för industri, offentliga lokaler och av hushåll.  

Produktion, tillförsel och distribution av energi 
Svenska Kraftnät har ansvar för drift och förvaltning av det så kallade stamnätet. Stamnätet 
består av alla anläggningar på 220 och 400 kV som ägs av staten. En 400 kV ledning som går 
från Östergötlands län till Skåne län passerar genom Nybro kommun. Ledningen går nordväst 
om Nybro stad men gör en avstickare in mot Nybro ställverk. Kraftledningen är av riks-
intresse. Från ställverket går det ut sex kraftledningar på 130 kV. 
 
Nybro Energi AB och Nybro Elnät AB ingår i koncernbolaget AB Nybro Brunn vilket ägs av 
Nybro Kommun. Nybro Energi AB distribuerar fjärrvärme till Nybro stad. Nybro 
energicentral är belägen på industrin AB Gustav Kähr men ägs av Kalmar Energi AB. 

absolut mest dominerande andelen är beräknad att härs

Kalmar län år 2000) 
Jämfört med länsnivån är koldioxidutslä
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Bränslet är i huvudsak biobränsle. Nybro Energi AB har även två pelletspannor i samhället 
Alsterbro vilket värmer upp Fröjdekullahemmet, Alsterbro skola samt några mindre 
hyresfastigheter. 

Nybro Elnät AB distribuerar el till cirka 8000 kunder inom Nybro och Alsterbro-området. 
Övrigt ledningsnät i kommunen ägs av E.ON Sverige. Elenergi produceras även lokalt vid 
Nybro Energicentral. Varje år produceras cirka 20 GWh el. Största delen av den el som 
produceras säljs till AB Gustaf Kähr. 

Att arbeta vidare med: 
Nybro Energi AB har som mål att utöka fjärrvärmen i Nybro stad. Nybro energi planerar att 
bygga fjärrvärmeverk i Orrefors och en förbränningsanläggning för fjärrvärme och 
kraftvärmeproduktion i Nybro stad. 

Vattenkraft
År 2000 producerades 1,1 GWh elenergi i form av vattenkraft i Nybro kommun. Ett normalår 
kan vattenkraften producera drygt 3 GWh. Det finns totalt tretton vattenkraftverk. 

Vattenkraftverk i Alsterån 

Vindkraft
Riksdagen beslutade år 2002 om en årlig produktionskapacitet på 10 TWh till år 2015 som ett 
nationellt planeringsmål för vindkraft. Syftet med målet är att synliggöra vindkraftsintresset i 
fysisk planering och vid tillståndsprövning. Länsstyrelsen i Kalmar län har på regeringens 
uppdrag fastställt regionalt planeringsunderlag för storskalig vindkraftsetablering på land 
vilket visar att i vissa delar av Nybro kommun finns förutsättningar för etablering av 
vindkraftverk. Med stora anläggningar menas en grupp av verk med en installerad effekt på 
minst 10 MW. Stora vindkraftverk är minst 80 meter höga i navhöjd och har minst 80 meter i 
rotordiameter och en effekt på minst 2 MW. Länsstyrelsens planeringsunderlag är gjort på en 
översiktlig nivå och kan användas som en utgångspunkt för en fortsatt planering för vindkraft. 
Vindkraftsanläggningar ska placeras där det är goda vindförhållanden och med närhet till 
elnät men placeringen måste även vägas mot andra allmänna intressen.  

På kartan visas dels vindbruksintressanta områden och dels presumtiva områden för storskalig 
vindkraft. De vindbruksintressanta områdena är där det blåser mer än 6,5 meter per sekund i 
årsmedelvind på 71 meters höjd och där tätbebyggda områden och kyrkor har undantagits 
med en zon på 1000 meter omkring planlagt område. Även områden mindre än 11 hektar är 
borttagna eftersom dessa områden är för små för stora vindkraftsanläggningar. I presumtiva 
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områden för vindkraft har alla bostadshus fått en zon på 1000 meter och det som återstår kan 
ses som lämpliga områden att arbeta vidare med för planering av vindkraftverk. 
Nybro kommun har som mål i energiplanen att något vindkraftverk ska anläggas i kommunen 
senast år 2010. Detta mål bör ändras till att omfatta flera verk utifrån det nya 
planeringsunderlaget. Nybro energi planerar att uppföra ett antal vindkraftverk i kommunen. 
Under år 2007 och 2008 kan statligt stöd sökas för planering av vindkraft i en kommun. 

Att arbeta vidare med: 
Kommunen ska planera för en utbyggnad av vindkraft i kommunen i en tematisk fördjupning 
till översiktsplanen. Nybro kommun vill gärna samarbeta med våra grannkommuner i frågan. 

Solenergi
Solens energi kan nyttjas på olika sätt. Genom solfångare för uppvärmning av varmvatten, 
genom solceller för elproduktion eller som passiv värmekälla till hus byggda utan uppvärm-
ningsanläggning. Dessa olika sätt bör uppmuntras vid nybyggnation eller vid renoveringar.

Driftsäkerhet
Efter den kraftiga stormen i januari 2005 kan följande slutsatser dras vad gäller driftsäker-
heten i Nybro kommun. Inom Nybro Elnät AB:s område kunde strömmen komma tillbaka 
inom 1 till 7 dagar. Flera av vattenverken har reservkraft varför störning på grund av elavbrott 
inte blev så stor. Däremot saknade ett flertal av avloppsreningsverken reservkraft vilket har 
åtgärdats. Kraftledningar grävs sedan 2006 ner på olika ställen i kommunen varför risken för 
elavbrott minskar. 

Hushållen
Enligt statistiken är 51 % av energiomsättningen biobränslen men detta visar inte hela 
sanningen. I Nybro finns en stark tradition av att elda med ved både på landet och inne i 
staden. Det är bra att använda ved men eldningen måste ske på rätt sätt så att inga onödiga 
utsläpp sker. 

De flesta flerbostadshusen i Nybro stad är anslutna till fjärrvärme. År 2004 var 150 större 
byggnader anslutna och av enskilda hushåll var cirka 380 villor anslutna. 

Oljecisterner och värmepumpar 
Många hushåll och mindre flerbostadshus ersätter idag sin oljepanna med en 
värmepumpsanläggning. En värmepump hämtar energi från marken, berggrunden, luften eller 
vattnet i en sjö. Installation av värmepumpar förekommer främst i områden där fjärrvärme 
inte finns. Det finns restriktioner för att installera en värmepumpsanläggning i vissa vatten-
skyddsområden. Ur miljösynpunkt är fjärrvärme att föredra framför värmepump men 
värmepump är ett bättre alternativ än olja. 

Företagen
År 2000 använde industrin 691 GWh och är därmed den största energianvändaren bland olika 
samhällssektorer. Biobränsle stod för 60 % av användningen medan elenergin stod för 18 % 
samt olja för 13 %.  

Ett antal företag har genomfört åtgärder för att minska oljeanvändningen. Tre industrier var år 
2004 anslutna till fjärrvärmenätet. Några har installerat egna biobränsleanläggningar. Någon 
har installerat energisnålare teknik. 
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Naturresursförsörjning
Under rubriken naturresursförsörjning redovisas grundvatten- och grusförekomster i Nybro 
kommun. Andra naturresurser av betydelse för kommunen är användningen av skog samt 
jordbruksmark. Dessa frågor behandlas under rubriken näringsliv. 

Grundvattenförekomster och grusåsar 
Största grundvattenförekomsten finns i Nybroåsen ur vilken både Nybro kommun och Kalmar 
kommun hämtar sitt dricksvatten. Nybroåsen har mycket stora eller stora 
grundvattentillgångar och i regel utmärkta eller mycket goda uttagsmöjligheter samt mycket 
goda förutsättningar för konstgjord grundvattenbildning genom bassänginfiltration. Grund-
vattnet är därtill av god beskaffenhet. Nybroåsen skulle vid full utbyggnad med 
bassänginfiltration, vilket förutsätter tillgång på lämpligt ytvatten för infiltrationsändamål, 
kunna bli av stor betydelse för Sydostregionens framtida vattenförsörjning för nuvarande 
cirka 250 000 människor. Då motsvarande tillgångar med dessa möjligheter saknas i sydöstra 
Sverige, måste Nybroåsen bedömas vara av riksintresse för vattenförsörjningen. Detta har 
länsstyrelsen i Kalmar län redan tidigare föreslagit Naturvårdsverket (2000-08-18), som 
emellertid, med nuvarande tolkning av Miljöbalken, inte ansett sig kunnat bifalla förslaget 
(2001-01-29). Nybroåsen tillhör hydrologiskt sett två avrinningsområden: Ljungbyåns och 
Hagbyåns. Grusutvinning är ett konkurrerande intresse av betydelse i Nybroåsen. 

Bäckeboåsen är också betydelsefull för tillgång på grundvatten samt för grustäkter. Övriga 
rullstensåsar är av mer lokal betydelse i dessa sammanhang. Grus från rullstensåsarna bryts 
numera i mindre omfattning, då en stor del av volymen redan är förbrukad. Resten av 
lämpliga delar av åsarna får endast brytas då kvalificerat grus och sandmaterial efterfrågas. I 
övrigt sparas de delar som är av betydelse som reservvattentäkter och ytor som i dagsläget 
redan har utpekade skyddsområden för befintliga vattentäkter. Grusåsarna har på en del håll 
sådan utformning att de klassificeras som värdefulla ur naturvetenskaplig synpunkt. 

Att arbeta vidare med: 
Fortsätta bevaka möjligheten att Nybroåsen ska bli riksintresse för vattenförsörjningen. 

Försörjning av ballastmaterial, karta K 
I ett modernt samhälle krävs tillgång till ballastmaterial för väg-, bro och husbyggnad, 
betongtillverkning med mera. Naturgrus som tidigare varit den huvudsakliga råvaran för 
ballastmaterial, är en ändlig naturresurs som håller på att ta slut i många kommuner. Krossat 
berg eller moränmaterial är det huvudsakliga ersättningsmaterialet för naturgrus. SGU:s 
inventering av ”Grus- och moräntillgångar i Nybroregionen, 1979” liksom ”Berginventering 
från 1992” visar på flera möjliga fyndigheter. Tillgången begränsas av kvalitets- och 
miljökrav. Förekomsterna av grus och morän är redovisade med information om bland annat 
typ av avlagring, volym, materialsammansättning, kvalitet och värden av betydelse för 
dricksvattenförsörjning och naturvård. Informationen utgör ett värdefullt underlag vid 
planering av materialförsörjning. För att uppnå en god hushållning med naturgrus, begränsa 
skadorna av täktverksamhet och ge goda förutsättningar för en långsiktig materialförsörjning 
finns en ”Grushushållningsplan för Kalmar län, juni 1993”.  

Utvinning av grus innebär i många fall konflikter med naturvården och vattenförsörjningen. I 
första hand ska hänsyn tas till konflikten som gäller dricksvattenförsörjningen på sikt liksom 
de värdefulla natur- och kulturvärdena. Läs mer om kommunens förslag till skydd av natur 
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under avsnittet Värdefulla naturområden där det i ett antal områden föreslås att täkt inte bör 
tillåtas på grund av höga naturvärden. Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innebär 
enligt riksdagens beslut bland annat att: 
o Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma ifråga med hänsyn till 

användningsområdet. 
o Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur- och 

kulturlandskapet bevaras. 

Dricksvattenförsörjning, karta L 
Förutom grusåsarna som bas för grundvattentäkter används dessutom vattendragen Alsterån, 
Ljungbyån och Hagbyån som ytvattentäkter eller för infiltration för framställande av 
grundvatten, varför det är viktigt att värna om vattenkvaliteten i dessa vattendrag. 

Vatten och avlopp 
Kommunens ansvar för vatten- och avloppshanteringen regleras i lagen om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar men den lagen kommer att ersättas av lag om allmänna 
vattentjänster som träder i kraft 1 januari 2007. Hushåll och industrier i Nybro stad och 
tätorterna är till största delen anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

Dricksvatten och vattenskyddsområden 
Nybro kommun har sju vattenverk från vilka det pumpas 1 400 000 m3 dricksvatten till cirka 
4 600 hushåll och nästan 200 olika industrier. Största dricksvattenmängden, 1 100 000 m3 
kommer från vattenverket i Gårdsryd. Resterande 300 000 m3 distribueras från vattenverken i 
Målerås, Orrefors, Bäckebo, Knivingaryd, Örsjö och Alsjöholm. 
 
Vattenverket i Gårdsryd levererar dricksvatten till cirka 3 400 hushåll i Nybro stad, 
Kristvallabrunn, Gårdsryd och S:t Sigfrid samt till offentliga verksamheter och industrier. 
Grundvattnet hämtas från fyra brunnsområden i Nybroåsen. Nybroåsens vatten är av god 
kvalitet men halterna av järn och mangan är höga. Järn- och manganhalterna reduceras direkt i 
marken genom en speciell syresättningsprocess. Desinfektion av utgående vatten sker i en 
UV-anläggning. Det finns planer på att anordna ytterligare tre uttagsbrunnar i Nybroåsen och 
att infiltrera vatten från S:t Sigfridsån i åsen.  Någon form av ytterligare rening kan komma att 
krävas.  
 
Fastställda vattenskyddsområden finns runt vattentäkterna Gårdsryd, Bäckebo, Knivingaryd, 
Örsjö, samt Tikaskruv (Orrefors). Vattenskyddsområde finns även för Hagbyån vilken utgör 
Kalmar kommuns vattenförsörjning. Flertalet vattenskyddsområden behöver ses över med 
hänsyn till ny lagstiftning och nya krav. I Målerås och Alsjöholm finns ännu inga fastställda 
vattenskyddsområden, dessa vattentäkter är bergborrade. Det krävs omfattande 
hydrogeologiska undersökningar för att utröna hur vattnet rör sig i berget och därmed avgöra 
hur vattenskyddsområdet ska avgränsas.  

Att arbeta vidare med: 
Fastställa nya vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Nybro kommun. 

Avloppsvatten 
Spillvatten från Nybro, Kristvallabrunn, Orrefors, Flygsfors samt Flerohopp leds till 
reningsverket i Överstatorp. Efter behandling släpps vattnet ut i S:t Sigfridsån. Långt över 2 
miljoner m3 spillvatten renas i Överstatorp varje år.  
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Reningsverk finns också på följande orter: Örsjö, Alsterbro, Bäckebo, Alsjöholm, Målerås, 
Gadderås, Gullaskruv och Knivingaryd. Vid dessa reningsverk renas tillsammans cirka 1 
miljon m3 spillvatten om året. Kommunen kommer att ansluta Målerås och Gullaskruv till 
vatten- och avloppsnätet i Gårdsryd och Överstatorp via Orrefors. Både i Alsterbro och i 
Överstatorp tas slammet om hand i vassbäddar. Slammet läggs ut i en bädd där bladvass 
planterats. Slammet avvattnas och bryts ned när vassen växer. Det färdigbehandlade slammet 
blir ett välmineraliserat och näringsrikt material som kan jämföras med matjord. Inom fyra år 
ska allt slam tas om hand i vassbäddar i Överstatorp. På detta sätt behöver inte slammet 
transporteras bort från reningsverken och deponeras. Slammet från kommunens övriga 
reningsverk tas om hand på Överstatorp. 

Att arbeta vidare med: 
Utreda en utbyggnad av vatten- och avlopp mot S:t Sigfrid för att möjliggöra ny bebyggelse. 

Dagvatten
Dagvattnet har tidigare ansetts som ett kvantitativt problem men börjar numera anses som en 
tillgång i stadsmiljön. Samtidigt uppmärksammas föroreningarna i dagvattnet som bland annat 
kommer från gator och industriområden. I Nybro stad har några våtmarker eller dämmen 
anlagts för att behandla dagvatten i till exempel Kungshall och i Madesjö. Kring Bolanders 
bäck pågår ett stort projekt för att både ta hand om dagvattnet på ett sätt som både kan rena 
vattnet samt göra vattnet till en tillgång för stadsmiljön. 

I dagsläget finns en dagvattenpolicy för Alsteråns avrinningsområde som är framtagen av 
Alsteråns vattenvårdsförbund. I övriga tätorter i kommunen finns idag inga konkreta planer 
för åtgärder för hur man hanterar dagvattnet. 

Myndigheternas krav på dagvattnets kvalitet förväntas öka i framtiden. Den framtida han-
teringen av dagvattnet bör därför om möjligt förändras, dels beroende på vattnets kvalitet, dels 
beroende på lokala förutsättningar. Om det är möjligt bör dagvattnet omhändertas lokalt 
genom infiltration eller anläggande av öppna vattenmagasin som fördröjer avrinningen till 
vattendrag och som ger möjlighet till viss rening av dagvattnet. 

Att arbeta vidare med: 
En strategi för dagvattenhanteringen i kommunen bör utarbetas där en samlad bedömning 
görs av hur dagvatten av olika typ och ursprung skall hanteras. 

Avfall
Från den 1 januari 2006 ingår Nybro kommun i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållare, KSRR, tillsammans med Mörbylånga, Kalmar och Torsås kommuner. Det nya 
förbundet har ansvar för medlemskommunernas strategiska planering av frågor om 
avfallshantering, insamling och behandling av i första hand hushållsavfall samt 
myndighetsutövning inom avfallsområdet. Motivet för samverkan är att man tillsammans får 
mer styrka att kunna möta de ständigt ökande kraven inom avfallsområdet. Förbundet 
kommer att ta fram en ny avfallsplan och renhållningsordning senast 2008 för de fyra 
kommunerna. 

I Nybro kommun finns 6 återvinningscentraler, vilka är öppna och bemannade under vissa 
tider. På återvinningscentralerna ska farligt avfall samt skrymmande avfall lämnas. Vidare 
finns 15 återvinningsstationer där sorterade förpackningar, batterier, tidningar samt i vissa fall 
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kläder ska lämnas. Hushållssopor hämtas vid fastigheter generellt varannan vecka. Tätare 
hämtningsintervall, upp till fem gånger per vecka, kan förekomma vid flerfamiljshus och 
restauranger. Hushållssoporna samlas in och förbränns, för närvarande i Linköping, och 
används till fjärrvärme och elproduktion. 
 
I Nybro kommun finns förorenad mark framförallt runt glasbruken och trä- och 
sågverksindustrier och det är viktigt att det finns anläggningar på nära håll som kan ta emot 
dessa förorenade jordar vid saneringsbehov. I regionen finns olika anläggningar och företag 
vilka omhändertar förorenade jordar. De två närmaste anläggningarna finns i Kalmar kommun 
och i Uppvidinge kommun. Kalmarsundsregionens renhållare äger Moskogens 
avfallsanläggning där tillstånd sökes för omhändertagande av förorenade jordar. I Åseda i 
Uppvidinge kommun finns en behandlingsanläggning för förorenade jordar. Anläggningen 
kan ta emot 60 000 ton avfall årligen och olika typer av föroreningar bland annat från 
glasbruksdeponier. Anläggningen är även godkänd för mellanlagring för att i vissa fall kunna 
skicka massorna till en annan anläggning.  

Att arbeta vidare med: 
Hur förorenad mark ska behandlas i planprocessen beskrivs i del 2.3 Miljö- och riskfaktorer. 
Omhändertagande av olika sorters avfall kommer att beskrivas i den kommande 
avfallsplanen. Det är särskilt viktigt att behandla frågan om hur vi ska hantera komposterbart 
material. 
Återvinningsstationer i kommunen ska vara lättillgängliga samt snyggt och praktiskt 
utformade. 

Riksintresset för totalförsvaret 
Riksintresset för totalförsvarets militära del, 3 kap 9 § 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. 
Kännedom om merparten av berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos 
kommunen och Länsstyrelsen. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning 
berörda av riksintresset. I Nybro kommun finns inga öppet redovisade områden som är av 
riksintresse för totalförsvarets militära del. Dock berörs Nybro kommun av buller från Kosta 
skjutfält.  
 
Riksintresset kan i Nybro kommun framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. De kan utgöra flyghinder eller störa olika 
typer av kommunikationssystem. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana 
plan- och bygglovärenden. Objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 90 meter 
inom tätort remitteras till Försvarsmakten. 
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2.3 Miljö- och riskfaktorer  
Detta avsnitt behandlar de miljö- och riskfaktorer som finns i Nybro kommun. Dessa faktorer 
är viktiga att känna till och ta hänsyn till i planeringen för att kunna förebygga eller minska 
negativa effekter. Olika miljö- och riskfaktorer kan direkt eller indirekt påverka människors 
hälsa och säkerhet, påverka den fysiska miljön och leda till egendomsskador. Detta kan ske 
genom långsamma effekter, oftast beroende på miljöstörningar eller genom snabba effekter 
vid en enstaka händelse som till exempel en olycka. Miljöstörningar är störningar som på-
verkar naturen, djurlivet eller människor negativt. Miljöstörningen kan innebära både mark-, 
luft- och vattenförorening. Miljöstörningar kan komma både från nedlagda och befintliga 
verksamheter. Störningen kan vara av sådan art att den påverkar människors hälsa eller 
välbefinnande, till exempel buller och radon. Avsnittet går först igenom olika miljöstörningar 
och därefter olika olycksrisker. 

Platser eller verksamheter som är särkilt skyddsvärda kallas skyddsobjekt. Dessa ska skyddas 
extra från att utsättas för miljöstörningar och risk för olyckor. Skyddsobjekt är platser som till 
exempel vård och omsorg, skola och barnomsorg, hotell, samlingslokaler och värdefulla 
kulturmiljöer. 

Miljöfarlig verksamhet 
All användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär 
utsläpp till mark, luft eller vatten eller medför annan risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön betraktas som miljöfarlig verksamhet. De miljöstörande verksamheterna i Nybro 
ingår samtliga i samhällsbyggnadsnämndens normala tillsynsverksamhet.  

Befintlig verksamhet 
Nylokaliseringar och ändringar i befintliga verksamheter som har betydelse ur 
störningssynpunkt kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Vid prövningen beaktas 
alltid miljöstörningen och dess påverkan på närboende. Miljöstörningen kan utgöras av mark,- 
luft- eller vattenförorening samt buller. De miljöfarliga verksamheterna är indelade i fyra 
olika klasser vilket anger om de är tillstånds- eller anmälningspliktiga och vilken myndighet 
som ger tillstånd och vem som utövar tillsynen. 

Verksamhet Tillstånd eller anmälan Tillsyn 
A Tillstånd ska sökas hos miljödomstolen Länsstyrelsen utövar tillsynen 
B Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen Kommunen utövar tillsynen 
C Anmälan ska göras till den kommunala 

nämnden
Kommunen utövar tillsynen 

U Miljöfarlig verksamhet som ej är 
tillstånds- eller anmälningspliktig 

Kommunen utövar tillsynen 

Verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga, enligt bilagan till förordning 
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, omfattas av förordning 1998:901 om 
verksamhetsutövares egenkontroll. Detta innebär att sådana verksamheter har en lagstadgad 
skyldighet att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med sin 
verksamhet från hälso- och miljösynpunkt. Detta inkluderar risken för kemikalieolyckor. 
Enligt samma förordning har verksamhetsutövaren också en skyldighet att omgående 
underrätta tillsynsmyndigheten om en driftsstörning eller liknande händelse inträffar som kan 
leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
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Skyddsavstånd 
I Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges riktvärden för skyddsavstånd 
till olika störande eller farliga verksamheter. Vid bedömning av vad som är ett lämpligt 
skyddsavstånd har hänsyn tagits till risker för miljö, hälsa och säkerhet. Skyddsavstånden är 
lämpliga vid ny planering eller vid ny etablering. En anpassning måste i vissa fall ske, särskilt 
vid kompletteringsbyggande. Avvikelser från rekommendationerna ska alltid motiveras. 

Nedlagda verksamheter 
Ett markområdes tidigare användning kan innebära miljöstörningar även efter det att 
verksamheten lagts ned. I Nybro kommun finns ett antal nedlagda avfallsdeponier. Dessa är 
inventerade och klassade med avseende på innehåll och miljöfarlighet. Det kan inte uteslutas 
att någon av dem i framtiden kommer att kräva någon typ av efterbehandling eller sanering. 
Varje upplag och dess omedelbara omgivning utgör en risk där aktiviteter som schaktning, 
pålning med mera kan påverka upplagets innehåll och sätta igång processer som ger läckage 
av miljöstörande ämnen. Den äldre industrimarken i Nybro kommun är i mycket begränsad 
omfattning undersökt ur föroreningssynpunkt. Den som äger eller brukar en fastighet skall 
genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten.  

Glasbruksdeponier 
Som i de flesta industriella verksamheter genererades i glastillverkningen även avfall och 
restprodukter. Avfallet deponerades vid de flesta glasbruk i anslutning till byggnaderna och 
bestod huvudsakligen av glaskross, råvaruspill, sliperiavfall och kemikalierester. Ibland 
användes även rester från glastillverkningen för fyllning vid utbyggnad av nya markområden 
intill bruken. I undersökningar av glasbruksområden har förhöjda halter av metaller påträffats 
i anslutning till bruksmark, deponier, grundvatten och ytvatten. 
 

   
 

Glasdeponier vid glasbruksmiljöerna i Flygsfors och Gadderås 

Träskyddsbehandling  
Doppning för blånadsskydd för virke har förekommit i Sverige sedan 1940-talet. Det är 
framförallt när doppningsverksamhet bedrivits, som det finns risk för förorenad mark vid ett 
sågverk. Doppning syftar till att skydda nysågat virke mot blånadssvampar fram till 
försäljning eller användning. I många fall är marken förorenad i anslutning till 
doppningskarets uppställningsplats och de ytor där det doppade virket sedan lagrades. Dessa 
områden är i många fall inte sanerade.  
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Behandling av förorenade områden 
Generellt gäller att i de flesta fall är det lämpligt att ta bort de förorenade massorna till en 
saneringsnivå som motsvarar den fortsatta användningen av marken. Ett industriområde 
behöver inte saneras till samma nivå som ett bostadsområde. 
 
Länsstyrelsen, kommunerna i Glasriket samt glasbruksnäringen genomför i ett gemensamt 
projekt förstudier för att bedöma hur glasbruksdeponierna bör behandlas. 
 
Innan efterbehandlingsåtgärder vidtas ska en anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd sändas till tillsynsmyndigheten. När 
anmälningsärendet är tillräckligt utrett har tillsynsmyndigheten möjlighet att förelägga om 
försiktighetsmått eller förbud om det behövs.  

Generella riktvärden 
De generella riktvärden som Naturvårdsverket har tagit fram för förorenad mark är framtagna 
utifrån ett antal grundläggande principer och avgränsningar. De markerar en nivå som bör 
underskridas för att undvika risk för oönskade effekter. Detta behöver dock inte innebära att 
en halt över riktvärdet medför dessa oönskade effekter. De är att betrakta som 
rekommendationer och är ej juridiskt bindande. De gäller för halter i mark på lokalt 
begränsade områden till exempel en industrifastighet som har belastats med föroreningar från 
en punktkälla. Riktvärdena är inte synonyma med de acceptabla resthalter som ska anges i 
åtgärdskraven eftersom de inte är utarbetade med hänsyn tagen till teknik och ekonomi.  

Platsspecifika riktvärden 
Om de lokala förutsättningarna är andra än de som gäller för de generella riktvärdena kan 
platsspecifika riktvärden tas fram. Andra förutsättningar kan vara att människor inom det 
aktuella området inte är utsatta för exponering på det sätt som riktvärdena är beräknade på till 
exempel att inga grönsaker odlas, ingen har egen brunn eller att fisk inte äts från området. 
Avvikande förutsättningar kan även vara andra krav på miljöskydd i området, andra 
grundvattenförhållanden, annan storlek eller omsättning på ytvattenrecipienten, annan 
känslighet eller skyddsvärde på recipienten eller stora skillnader i spridningsförutsättningar, 
till exempel förorening med annan rörlighet.  
 
När det gäller glasbruksorter kan det vara lämpligt att platsspecifika riktvärden används. 
Föroreningar kan förväntas på många platser i glasbrukssamhällena då marken vid 
byggnationer och liknande kan vara utfylld med massor från glasindustrin. Även nedfall av 
föroreningar från luften har förekommit under lång tid. 

Förorenade områden i planarbetet 
Principen som gäller när ett förorenat område planläggs är att kommunen ansvarar för att 
frågan ska vara utredd under detaljplaneskedet. Detta innebär att genomförda undersökningar 
och en bedömning av om det finns behov av åtgärder eller inte ska redovisas i detaljplane-
skedet. Denna redovisning ska ske dels i planbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning 
och dels i detaljplanens genomförandebeskrivning. I genomförandebeskrivningen ska ingå 
dels tidsplan för eventuell sanering och vem som bär ansvaret, inklusive det ekonomiska 
ansvaret, för att en sådan sanering genomförs och följs upp. Om möjligt är det även lämpligt 
att frågan regleras i ett exploateringsavtal. På vilket sätt och till vilken nivå som mark och 
vatten ska saneras till avgörs utifrån områdets användning. Området ska vara sanerat innan 
bygglov kan medges.  
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Det är möjligt för tillsynsmyndigheten att framställa krav på efterbehandling även om detta 
inte har förutsatts i planen. Detaljplan binder inte tillsynsmyndigheten i fråga om vilka 
efterbehandlingsåtgärder som kan vara aktuella utan myndigheten är oförhindrad att 
framställa krav på undersökningar och skyddsåtgärder mot exploatören. Det förhållande att 
området har detaljplanelagts kan dock få betydelse vid skälighetsavvägningen enlig 2 kap 7 § 
miljöbalken, särskilt om detaljplanen nyligen har antagits och genomförandetiden inte har gått 
ut.  

Att arbeta vidare med: 
Utreda behov av platsspecifika riktvärden för förorenade områden i Nybro kommun. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft anger att halter av vissa 
luftföroreningar, till exempel partiklar och kväveoxider, inte får överskridas inom ett visst 
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna för luft gäller i hela landet och därmed också i 
Nybro kommun. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att kontrollera att normerna 
uppfylls. Kontrollen kan ske genom regional samverkan mellan kommuner. En sådan 
samverkan sker i Kalmar län genom Kalmar läns luftvårdsförbund. Kommunen kan se till att 
normerna uppfylls genom tillsyn och vid fysisk planering. Föreskrifterna reviderades 2006 
och en handbok och allmänna råd har tagits fram av naturvårdsverket. Miljökvalitetsnormerna 
klaras i Nybro kommun. De främsta källorna i Nybro kommun för utsläpp till luft är 
industrier, biltrafik och vedeldning.  

Buller  
Riksdagen fattade 1997 beslut om riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas 
vid nybyggnad av bostäder, eller nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 
Riktvärden innebär att utomhus får ekvivalentnivån (medelvärdet under en viss period) inte 
överstiga 55 dBA vid fasad. Inomhus ska ekvivalentnivån inte överstiga 30 dBA. 
Genom lämplig lokalisering av vägar och andra bullerkällor kan man förebygga 
bullerproblem. Vägverket arbetar för att åtgärda bullernivåer runt om i Sverige, i en första 
etapp ska bullernivån ner till 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad och inomhusnivån ska 
ner till ekvivalentnivå 30 dBA.  
 
I befintlig bebyggelse kan det vara aktuellt att vidta olika åtgärder för att minska 
bullerstörningen. Åtgärderna kan innebära att man avskärmar bullerkällan med till exempel 
plank eller vallar. Man kan även försöka styra trafiken till andra gator för att minska 
trafikflödet på bullerutsatta gator. Bulleråtgärder på fastigheter kan också förekomma, till 
exempel genom ljuddämpande fönster. 
 

Att arbeta vidare med: 
Ta fram en policy för att förebygga buller vid nybyggnation. 
 
Kommunen bör enligt samma etappmål som Vägverket utreda och åtgärda bullerproblem vid 
vägar som tillhör kommunen. För att kunna göra detta behöver bullerkällor och bullerutsatta 
områden kartläggas. 
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Radon 
Allt berg och all jord innehåller uran som avger radon. I de flesta fall är halterna obetydliga 
men vissa bergarter som granit och pegmatit avger högre halter. Även områden med grova 
jordarter, som exempelvis isälvsgrus, brukar vara riskområden. Eftersom riskerna för 
radongas lokalt kan variera kraftigt ger riskområden ingen säker bild av radonhalterna inom 
ett sådant område. Det bästa är att alltid genomföra en mätning både i befintliga hus som inför 
nybyggnation för att veta om risk finns för höga halter radongas i inomhusluften. 
 
Riktvärdet för bostäder och alla lokaler för allmänna ändamål är att halten radon inte ska 
överstiga 200 Bq/m3 luft. Målet är att riktvärdet ska uppnås år 2010 i skolor och förskolor 
samt år 2020 i bostadshus. Det finns möjlighet att få bidrag av länsstyrelsen med upp till 50 % 
av kostnaden för att sänka radonhalten i sin bostad.  

Radon från mark 
Markradon är den vanligaste orsaken till höga radonhalter inomhus. Den radonhaltiga luften 
kan komma in i huset genom otätheter i husets grundkonstruktion. Relativt enkla åtgärder kan 
därför ge ett radonsäkert byggande. Även äldre hus som har för höga radonvärden kan 
åtgärdas genom att till exempel installera en radonsug. Fram till år 2005 hade radonhalten 
mätts i knappt 1 900 hus i Nybro kommun. Av dessa hade drygt 1 300 hus en radonhalt under 
riktvärdet och drygt 500 hus överskred riktvärdet. Kommunen arbetar kontinuerligt med att 
vid nybyggnation förebygga att hus får för höga radonvärden. 

Radon från byggnadsmaterial 
Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger en viss mängd radongas, men det är främst den 
radiumrika ”blåbetongen” som finns i en del äldre byggnader som utgör ett problem. 
Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Nybro kommun är relativt förskonad från 
blåbetong. I de flesta fall då blåbetong har använts har den hämtats från Grönhögen på Öland. 
Den öländska blåbetongen avger minst radongas. Höga radonhalter från byggnadsmaterial kan 
åtgärdas genom att till exempel öka ventilationen i huset. 

Radon från dricksvatten 
Radonrikt vatten förekommer i huvudsak i bergborrade brunnar. Den största risken med radon 
i dricksvattnet är att radon avgår till luften och ger en hög radongashalt i huset. Gränsvärdet 
för halten radongas för enskilt dricksvatten är 1000 Bq/liter. Överstiger halten detta värde 
räknas vattnet som otjänligt. För vatten som används i livsmedelsverksamhet finns även 
bedömningen tjänligt med anmärkning. 
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Elektromagnetiska fält från kraftledningar
Socialstyrelsens skriver i sitt meddelandeblad om elektromagnetiska fält från kraftledningar 
(daterat juni 2005) att man, utifrån de senaste årens forskningsrapporter, inte ser någon 
riskökning vid långvarig exponering under 0,4 µT (mikroTesla), men att det vetenskapliga 
underlaget fortfarande inte anses tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 
gränsvärde. Ny byggnation bör därför kunna tillåtas om magnetfälten med marginal 
understiger detta värde. Som riktvärde föreslås 0,2 µT. En exponering på 0,2 µT uppnår man 
på ett avstånd av ca 65 m från 130 kV-ledningar och ca 120 m från 400 kV-ledningar. 
Beroende på topografi och belastning på ledningarna kan dock värdena variera något. 
Riktvärdet bör gälla vid fastighetsgräns för enbostadshus och vid fasad för flerbostadshus, 
skolor med mera. 

En 400 kV ledning som går från Östergötlands län till Skåne län passerar genom Nybro 
kommun. Ledningen går nordväst om Nybro stad men gör en avstickare in mot Nybro 
ställverk. Från ställverket går det ut sex kraftledningar på 130 kV. Se karta G. 

Det vore önskvärt om kraftledningarna genom Alsterbro, Bäckebo och Rugstorp-Abbetorp 
kunde grävas ned men av ekonomiska skäl kan detta bli svårt att genomföra. 

Strålning från basstationer i master och höga byggnader 
En basstation består bland annat av en antenn. Basstationen kan vara placerad i en mast eller 
en hög byggnad. Radiovågor sänds endast ut av antennen i antennens egen riktning, ungefär 
som ljuset från en strålkastare. Under eller bakom antennen är radiovågorna mycket svagare. 
Radiovågornas styrka på marken nära en mast är låg eftersom antennen är riktad ut från 
masten. Radiovågornas styrka avtar också snabbt med avståendet från antennen. Om 
avståndet från antennen fördubblas blir radiovågorna fyra gånger svagare. Det innebär att 
radiovågorna har blivit mycket svagare när de når marken i antennens riktning.  

Referensvärden har utformats så att skadliga hälsoeffekter undviks med stora säkerhets-
marginaler. Vanligtvis är allmänhetens exponering från basstationerna mer än 100 till 1000 
gånger lägre än referensvärdena. De referensvärden som används i Sverige har tagits fram av 
EU och världshälsoorganisationen WHO. 

Figur 1: Det magnetiska kraftfältet på 
olika avstånd från större kraftledningar 
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Risk för olyckor 
I dagens samhälle finns det risker för såväl människor som miljö och egendom. Samhälls-
utvecklingen gör att riskerna hela tiden förändras. Olyckor som bränder, trafikolyckor, 
kemikalieutsläpp och explosioner kan inträffa på grund av den mänskliga faktorn och på 
brister i tekniken. Samhällets totala kostnader för olyckor är mycket stora, inte bara i skador 
och förluster av människoliv. Olyckorna får också miljökonsekvenser som det kan vara svårt 
och ta lång tid att sanera. I vissa fall kanske det inte går att sanera dem fullt ut. Naturolyckor 
som vi kan räkna med kan inträffa i Nybro kommun, och som vi kan förebygga 
skadeverkningarna från, är översvämningar, brist på grundvatten och stormar. Förebyggande 
åtgärder för att minska olycksrisken kan ske vid detaljplanering, bygglov, tillståndsprövning, 
bildandet av vattenskyddsområden, beredskapsplan med mera. 

Kemikalieolyckor  
Områden som är extra känsliga för kemikalieolyckor är till exempel bebyggelse, 
vattenskyddsområden, vattendrag eller värdefulla och känsliga naturområden. I Nybro 
kommun finns verksamheter som på olika sätt hanterar kemikalier och där risk finns för kemi-
kalieolyckor. Exempel på verksamheter som bör uppmärksammas i detta hänseende är 
verksamheter som hanterar kemikalier som innehåller tungmetaller, lösningsmedel, 
petroleumprodukter och trycklagrade kondenserade gaser som gasol, klor, svaveldioxid och 
ammoniak.

Orrefors Glasbruk är klassat enligt 2 kap 2 § i lag om skydd mot olyckor, vilket innebär att 
den hanterade mängden av det aktuella ämnet fluorvätesyra, anses kunna ge upphov till 
allvarliga skador på människor i närheten av anläggningen vid en olycka. Företaget har därför 
ålagts att hålla egna räddningstjänstresurser för att kunna göra en första skadebegränsande 
insats vid en inträffad olycka. 

Risk för brand och explosion  
Ur risksynpunkt är spridning av rök- och brandgaser en stor fara. Dessutom förekommer ofta 
kombinationseffekter i form av utveckling av giftiga gaser, explosioner och utflöde av släck-
vatten med miljöfarliga ämnen.  

Räddningstjänstens utövar tillsyn på olika verksamheter enligt lag om skydd mot olyckor. 
Verksamheterna kan dels utgöra ett skyddsobjekt på grund av att många arbetar där dels 
utgöra en risk på grund av att de hanterar stora mängder brännbart material eller har tillstånd 
att hantera brandfarliga eller explosiva varor. Statens räddningsverk håller en lista över vilka 
ämnen som är godkända explosiva varor i Sverige. För att inneha och tillverka sådana varor 
krävs tillstånd. 

Räddningstjänstens insatsberedskap, karta M 
Vid planering av nya bebyggelseområden måste hänsyn tas till hur lång tid det tar för 
räddningstjänsten att göra en utryckning så att brandskyddskraven kan uppfyllas. Nuvarande 
regler innebär att hus med fler än tre våningar, vårdanläggningar och industribebyggelse inte 
får uppföras utan särskilda brandskyddsåtgärder, till exempel sprinklerinstallation.  

Räddningstjänsten har som ambition att upprätthålla ankomsttider (efter larm) utifrån olika 
bebyggelsekaraktärer. En förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna hålla angivna 
ankomsttider är att framkomligheten på gator och vägar är så bra att normerade 
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medelhastigheter vid utryckning kan hållas. Utryckningsstråk som räddningstjänsten använder 
bör anpassas till deras krav och förutsättningar. 

Samhällsbyggnadskontoret och räddningstjänsten samarbetar i förebyggande syfte för att dels 
ha bättre beredskap vid olika olyckor samt få bättre kännedom om olika risker och kunna 
föreslå förebyggande åtgärder. Ett exempel på en förebyggande åtgärd kan vara att kemikalier 
bör vara invallade och förvaras så att läckage till mark, avloppsbrunnar eller dagvattenbrunnar 
inte kan ske. 

Brandvattenförsörjning 
Det är viktigt att tidigt i planarbetet ta hänsyn till behovet av brandvattenförsörjningen. Vid en 
brand i en industri med brandfarlig verksamhet krävs det större vattenmängd jämfört med en 
brand i en friliggande villa. 
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Trafikolyckor 
Det är mycket viktigt att få ned antalet olyckor i trafiken. År 2004 dödades 480 personer och 
4022 personer skadades svårt i trafikolyckor i Sverige. I Sverige har vi som mål att ingen ska 
dödas i trafiken. Det finns olika sätt att förebygga olyckor, dels genom fysiska åtgärder men 
lika viktigt är att alla som är förare i trafiken följer trafikregler, hastigheter och inte är 
påverkade av alkohol eller droger. Vägverket uppmanar alla kommuner att anta en 
avsiktsförklaring gällande trafiksäkerhet och miljö. Nybro kommun kommer att ta fram en 
avsiktsförklaring för beslut under våren 2007. 

Tågolyckor 
Statistiskt sett är risken att skadas tämligen låg för tågresenärer jämfört med för 
vägtrafikanter. Däremot kan det inträffa olyckor vid järnvägsövergångar. För att kunna köra 
tåg i hög hastighet måste många järnvägsövergångar göras säkrare genom att bygga 
planskilda övergångar. I Nybro kommun håller Banverket på att åtgärda de farliga 
övergångarna och arbetet beräknas bli klart år 2007.  

Vägtrafikolyckor 
Vägtrafiken innebär mycket stora olycksrisker. För att förebygga olyckor kan vägar och gator 
utformas mer trafiksäkert. Ett exempel är att bygga 2+1-vägar med mitträcke vilket minskar 
risken för dödsolyckor. 2+1-väg byggs ut på väg 25 mellan Kalmar och Nybro och blir klar 
2007. 
 
Det råder byggnadsförbud enligt väglagen inom 30 meter utmed vägarna 25, 31, 120 och 125 
i Nybro kommun. Särkilt tillstånd krävs av länsstyrelsen för byggnation eller andra åtgärder 
som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. I övrigt gäller ett generellt byggnadsförbud 
inom ett avstånd på 12 meter från övriga allmänna vägar.  

Farligt gods 
Transporter av farligt gods regleras sedan 1983 av en särskild lagstiftning – Lagen om 
transport av farligt gods. Farligt gods är ämnen och föremål som är explosionsfarliga, brand-
farliga, självantändande, giftiga, radioaktiva eller frätande och som vid felaktig eller ovarsam 
hantering under transport kan orsaka skador på människor, djur och omgivande miljö. Farligt 
gods transporteras både på väg och på järnväg. Den största delen transporteras på väg och 
80 % av dessa transporter är brandfarliga. Om alla i transportkedjan följer bestämmelserna och 
iakttar allmän aktsamhet är hantering av farligt gods normalt inte farligare än annat gods. 

Rekommenderade vägar för farligt gods 
Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter antagit rekommendationer för vilka 
vägar som ska användas för transport av farligt gods inom Kalmar län. För transport av 
petroleumprodukter utanför det rekommenderade vägnätet skall kortast möjliga väg från 
rekommenderad väg till förbrukare användas. Rekommenderade vägar för farligt gods bygger 
på frivillig efterlevnad. Det är alltså inte förbjudet att köra på andra vägar. Förbud mot 
transport av farligt gods kan införas på vissa vägavsnitt med hjälp av lokala trafikföreskrifter. 
Några sådana finns inte i Nybro kommun. Med stöd av miljöbalken är transporterna av farligt 
gods till Orrefors glasbruk anvisade till utvald väg för att undvika transport förbi skola och 
förskola. 
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NybroNybroNybroNybroNybroNybroNybroNybroNybro

KristvallabrunnKristvallabrunnKristvallabrunnKristvallabrunnKristvallabrunnKristvallabrunnKristvallabrunnKristvallabrunnKristvallabrunn

S:t SigfridS:t SigfridS:t SigfridS:t SigfridS:t SigfridS:t SigfridS:t SigfridS:t SigfridS:t Sigfrid Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar

väg / gataväg / gataväg / gataväg / gataväg / gataväg / gataväg / gataväg / gataväg / gata

järnvägjärnvägjärnvägjärnvägjärnvägjärnvägjärnvägjärnvägjärnväg

TransportvägarTransportvägarTransportvägarTransportvägarTransportvägarTransportvägarTransportvägarTransportvägarTransportvägar
för farligt godsför farligt godsför farligt godsför farligt godsför farligt godsför farligt godsför farligt godsför farligt godsför farligt gods

FlerohoppFlerohoppFlerohoppFlerohoppFlerohoppFlerohoppFlerohoppFlerohoppFlerohopp
FlygsforsFlygsforsFlygsforsFlygsforsFlygsforsFlygsforsFlygsforsFlygsforsFlygsfors

OrreforsOrreforsOrreforsOrreforsOrreforsOrreforsOrreforsOrreforsOrrefors

ÖrsjöÖrsjöÖrsjöÖrsjöÖrsjöÖrsjöÖrsjöÖrsjöÖrsjö

VäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjö

Emmaboda

Emmaboda

Emmaboda

Emmaboda

Emmaboda

Emmaboda

Emmaboda

Emmaboda

Emmaboda

MåleråsMåleråsMåleråsMåleråsMåleråsMåleråsMåleråsMåleråsMålerås
Vetlanda
Vetlanda
Vetlanda
VetlandaVetlanda
Vetlanda
Vetlanda
Vetlanda
Vetlanda

GullaskruvGullaskruvGullaskruvGullaskruvGullaskruvGullaskruvGullaskruvGullaskruvGullaskruv

Rv 25Rv 25Rv 25
Rv 25Rv 25
Rv 25Rv 25Rv 25
Rv 25

Rv 31
Rv 31
Rv 31
Rv 31Rv 31
Rv 31
Rv 31
Rv 31
Rv 31

Rv 25Rv 25Rv 25Rv 25Rv 25Rv 25Rv 25Rv 25Rv 25

Rv 31Rv 31Rv 31Rv 31Rv 31Rv 31Rv 31Rv 31Rv 31

Rekommenderade färdvägar för farligt gods är rödmarkerade. Även på järnväg transporteras 
farligt gods.

Uppställningsplatser
Uppställningsplatser för fordon med farligt gods behövs för olika funktioner. Det kan vara för 
rast, mat och vila för chauffören. Det kan också vara en uppställningsplats för släp när det är 
olämpligt att köra med hela fordonet till ett område. Vid olyckshändelser med farligt gods 
måste fordonet först göras så säkert att det kan transporteras iväg från platsen. I enstaka fall 
kan det bli aktuellt att transportera fordonet till en särskild uppställningsplats. En sådan plats 
ska kunna ta hand om ett läckage på ett säkert sätt. Det finns inga rekommenderade 
uppställningsplatser för fordon med läckage i Nybro kommun. I ”Fördjupad översiktsplan för 
Nybro stad” (2004) föreslås ett antal uppställningsplatser. 

Att arbeta vidare med: 
En utredning bör göras för att hitta och anlägga lämpliga uppställningsplatser för farligt gods 
och skadade transportenheter. 

Ny byggnation vid rekommenderade vägar för farligt gods 
Vid byggnation närmare än 100 meter från rekommenderade färdvägar för farligt gods, eller 
från järnväg ska en riskbedömning göras som syftar till att avgöra: 

om en mer ingående riskanalys behöver göras.   
om skadebegränsande åtgärder med hänsyn till topografi, hastighetsbegränsning med 
mera behöver göras. 

De fall av byggnation närmare än 100 meter från rekommenderade färdvägar för farligt gods 
och järnväg, som kan kräva riskanalys kan exempelvis vara: 

byggnation av svårutrymda lokaler (samlingslokaler, vårdanläggningar, hotell med mera) 
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byggnation av byggnader eller anläggningar med hög persontäthet (idrottsanläggningar,
handelscentra, skolor med mera). 
byggnation av bostäder. 

Storm
I samband med storm eller orkan kan svåra situationer uppstå med el- och teleavbrott som får 
till följd att en mängd olika funktioner slutar att fungera. Efter stormen Gudrun 2005 fick 
både elbolag och telenätsbolag stor kritik. För att undvika avbrott i framtiden pågår ett 
omfattande arbete med att gräva ned elledningar och till viss del även teleledningar. 
Elnätsbolagen har samarbete med lokala entreprenörer vilka snabbt kan röja i skogen om en 
ny storm drabbar oss. Det som återstår för bolagen att arbeta för i framtiden är att säkra 
mobiltelefonsystemet genom att bland annat säkra elförsörjningen till basstationerna. 

Översvämning
I Nybro kommun har det under årens lopp i samband med kraftiga regn inträffat några 
översvämningar som drabbat ett stort antal fastighetsägare. I framtiden får vi räkna med 
varmare och blötare vintrar vilket kan leda till högre vattenstånd i våra sjöar och vattendrag 
samt häftigare flöden med risk för översvämningar. Däremot kan somrarna i östra Småland bli 
varmare och torrare med risk för torka. Det är viktigt att ny bebyggelse nära vatten placeras 
med goda marginaler mot översvämning. 

Att arbeta vidare med: 
Ta fram planeringsunderlag för bedömning av översvämningsrisker i första hand för Nybro 
stad.

Brist på grundvatten 
Brist på grundvatten kan ske om nederbörden inte är tillräcklig vilket främst kan hända under 
sommaren. Risken för torra somrar tros öka i östra Småland på grund av klimatförändringar. 
Brist på dricksvatten kan då uppstå. Brist på dricksvatten kan också uppkomma genom att 
grundvattnet förorenas på grund av en olycka eller annan miljöpåverkan.  

Skydd av dricksvatten 
Vattenförekomster och vattentäkter ska skyddas mot såväl nutida som framtida risker. 
Föroreningstillförsel kan ske genom tillfälliga utsläpp i samband med olyckshändelser samt 
genom kontinuerliga diffusa och koncentrerade läckage. Områden nära en vattentäkt eller 
områden som är speciellt sårbara mot föroreningar behöver ett starkare skydd mot både akuta 
och kontinuerliga föroreningar. Utanför dessa områden behövs framför allt skydd mot sådana 
föroreningar som på mycket lång sikt kan påverka vattenkvaliteten negativt. De snabba 
förloppen i ytvattendrag med risk för akut förorening kräver delvis andra strategier än de 
långsamma förloppen i grundvatten. För att skydda grundvatten och ytvatten från föroreningar 
och exploatering inrättas skyddsområden. Vid bebyggelseplanering ska bland annat avledning 
av avloppsvatten och markarbeten prövas mot gällande skyddsföreskrifter för att grund-
vattnets kvalitet ska kunna skyddas. 

Exempel på risker som kan förorena vattentäkter: 
Värmepumpar.
Bekämpningsmedel.
Hantering av kemikalier.
Spridning av näringsämnen.
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Enskilda avloppsanläggningar.
Infrastruktur.
Vägar - olycksrisker och dagvattenhantering, omhändertagande av vägdagvatten, saltning,
underhållsarbeten.
Järnvägar – vegetationsbekämpning, förorenade områden och jordmassor. 
Släckvatten och andra risker vid brand eller olycka.
Dagvatten och översvämningar.
Grustäktsverksamhet.
I försurade områden ökar utlakningen av aluminium och tungmetaller.

Att arbeta vidare med: 
Fastställa nya vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Nybro kommun. 

Geografiskt områdesansvar för beredskap 
Den 1 september 2006 trädde en ny lag i kraft, Kommuners och landstings åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Bestämmelserna i den nya 
lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha 
en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. En kommun ska varje mandatperiod 
fastställa en plan för att hantera extraordinära händelser, det vill säga händelser som avviker 
från det normala och som innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.  En 
kommun ska också utse en krisledningsnämnd som ska träda i funktion och fatta beslut under 
extraordinära händelser.  

Kommunen ska också göra en risk- och sårbarhetsanalys för vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa i kommunen och hur detta påverkar den egna verksamheten. Analysen ska 
sedan ligga till grund för det förebyggande arbetet i kommunen till exempel för det arbete 
som sker enligt lagen om skydd mot olyckor.  

Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för samverkan och samordning såväl i 
förberedelsearbetet som i faktiska krissituationer. Samordningen ska utgå från en risk- och 
sårbarhetsanalys. Kommunen ansvarar även för att informationen till allmänheten samordnas. 

I Nybro kommun har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts. Denna ska ligga till grund för 
kommunens planering av beredskap och upprättande av handlingsprogram för 
räddningstjänsten, för förebyggande verksamhet samt för extraordinära händelser. Kommunen 
har upprättat de planer som lagstiftningen föreskriver. Planer, analyser och handlingsprogram 
ska uppdateras varje mandatperiod. Räddningstjänsten har i uppgift att vara ledande och 
pådrivande i beredskapsarbetet. 
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DEL 3 TÄTORTERNA OCH LANDSBYGDEN 
Inledning 
Nybro kommun har en levande landsbygd med ett stort antal byar och mindre orter som 
erbjuder rymliga boendemiljöer i natursköna lägen. Drygt 20 % av kommunens befolkning är 
bosatta på landsbygden. Cirka 17 % bor i de mindre tätorterna. De flesta av kommunens 
mindre tätorter har byggklara tomter men endast ett fåtal nya bostadshus har tillkommit på 
senare år. Ett tillskott av attraktiva marklägenheter i tätorter med basservice i form av skola 
och butik skulle kunna stimulera flyttkedjor som i sin tur skulle kunna betyda att servicenivån 
kan behållas. Seniorer som vill bo kvar på orten kan få ett bekvämare boende i markplanet. 
Samtidigt kan de stora bostadshusen fyllas med barnfamiljer. Kommunen bör även fortsätta 
att aktivt arbeta med inflyttarprojekt för att befolka de obebodda husen. 
 
De som flyttar till landsbygden eller de mindre tätorterna gör det ofta av livsstilsskäl. Ett 
rymligare boende till ett bra pris med närhet till naturen lockar både unga barnfamiljer och 
medelålders individer. De landsbygdsområden som är tätortsnära och har bra pendlings-
möjligheter är mest attraktiva för permanentboende. Landsbygd längre bort från tätorterna 
lockar istället till ett fritidsboende för exempelvis människor från våra sydliga grannländer. 
Möjligheten till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni på landsbygden underlättar för fler 
att bo längre bort från tätorterna. 

Ny bebyggelse 
Ny bebyggelse på landsbygden lokaliseras företrädesvis till byar och befintliga bebyggelse-
grupper och utformas med stor hänsyn till landskapsbilden och byggnadstraditionen inom 
området. Tomterna kan med fördel vara större än i staden. För all nybyggnation, både i staden 
och på landet, gäller kraven på kvalitet, karaktär och bevarad lokal särprägel. Varje tätort och 
by ska vara sin egen norm och utvecklas utifrån sin egen historia och specifika 
förutsättningar. Mindre av identitetslösa villamattor och mera av unika livsmiljöer förankrade 
i kulturlandskap och i kulturhistoriska miljöer. Med andra ord: mera Orrefors i Orrefors och 
mera Agebo i Agebo! 

Utveckling av de mindre tätorterna 
Det finns några gemensamma frågor att arbeta vidare med i alla de mindre tätorterna i 
kommunen. En viktig fråga som framkommit på alla de möten kommunen har genomfört i 
samband med framtagandet av översiktsplanen är önskemål om bättre kommunikationer i 
form av bra vägar, kollektivtrafik, säkra gång- och cykelvägar, mobiltelefonitäckning samt 
möjlighet till bredband. Önskvärt vore också att infarterna till de olika tätorterna förskönas 
och görs mer välkomnande. Detta kan även leda till lägre hastighet vid genomfartsvägar. 
Utformningen av busshållplatser kan bli bättre när det gäller utseende och trafiksäkerhet. I de 
mindre tätorterna finns behov av vackert utformade offentliga rum och mötesplatser. En 
annan servicefråga är tillgången till återvinningsstationer vilka ska vara lättillgängliga, snygga 
och praktiskt utformade. På de orter där barnomsorg och skola finns är det viktigt att behålla 
eller öka antalet barnfamiljer i upptagningsområdet så att elevunderlaget finns kvar. I stort sett 
alla tätorter finns även önskemål om boende för äldre. 

Landsbygden 
Ett bra sätt att behålla och utveckla bosättning på landsbygden är att skapa fastigheter som 
förenar boendet med landsbygdens resurser. Här finns en attraktiv miljö för bland annat 
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friluftsliv, turism, upplevelser, kultur och naturvård. Fastigheter anpassade till dessa värden 
ger ytterligare underlag till att utveckla en levande och hållbar landsbygd. Ändringar av 
fastighetsstrukturen öppnar möjligheter för olika intressegrupper att verka, samverka och bo 
på landet 

Lantmäteriet har givit ut en idébroschyr som visar hur man med hjälp av fastighetsreglering 
kan göra landsbygden mera levande och hållbar. I Nybro kommun finns flera vackra byar där 
tiden har stått stilla. Äldre bostadshus och ladugårdar står ibland tomma och till synes 
bortglömda. Ägarna är kanske bosatta på annan ort. Några av lantmäteriets nedanstående 
idéer skulle här kunna användas för att ge fler människor möjlighet att bo på landsbygden: 

Delar av tätortsnära jordbruksfastigheter med betesmark kan förädlas genom detaljplane-
läggning. Nya bostadsfastigheter med hästhobbyinriktning kan bildas och dessa kan få 
tillgång till/del i häststall och rasthagar genom en gemensamhetsanläggning. De nya 
fastighetsägarna måste vara intresserade av hästar och de måste vara tydligt medvetna om 
områdets karaktär som hästby med närhet till hästar och stall. Stall, ridbanor och 
bostadshus placeras och utformas så att risken för sanitära problem med lukt och 
allergener blir små och att de inte medför risker för hälsa och hygien. 
Mindre jordbruksfastighet bebyggd med bostadshus och oanvänd ladugård kan 
kompletteras med nya tomter för hästinriktade fastigheter som får del i ladugård och 
betesmark. Äldre ladugårdsbyggnader på landet kan finnas kvar och ha en fortsatt 
funktion samtidigt som det möjliggör ett intressant boende med en värdefull 
hästhobbyverksamhet som ger ökad livskvalitet. 
Större jord- och skogsfastigheter kan inför försäljning delas upp i enheter som är mera 
attraktiva på marknaden. 
Nya bostadsfastigheter för fisketurism kan styckas av från jord- och skogsfastigheter i 
strandnära lägen.
Jakt är av stor betydelse för landsbygdsutveckling. Bostadsfastigheter med jakträtt är ett 
starkt incitament att bosätta sig alternativt skaffa ett fritidsboende utanför 
tätortsregionerna. 

Kapitlets indelning 
I detta kapitel presenteras visioner för utvecklingen i de mindre tätorterna och på 
landsbygden. För att tydliggöra orternas olika roller i sitt sammanhang har vi delat upp 
kommunen i fyra geografiska delar.  

Norra kommundelen vid de stora sjöarna Allgunnen och Stora Hindsjön med tätorterna 
Alsterbro och Bäckebo utmed länsväg 125. 
Västra kommundelen, glasbruksstråket utmed riksväg 31. 
Södra kommundelen, en sjörik trakt med Örsjö tätort som designintensivt centrum.  
Östra kommundelen, den tätortsnära jordbruksbygden med öppna landskap och stort häst-
intresse kring S:t Sigfrid och Kristvallabrunn. 
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NORRA KOMMUNDELEN – den nära vildmarken
Den norra kommundelen präglas av ett förhållandevis glest befolkat kulturlandskap i 
anslutning till Alsteråns vattensystem med bland annat sjöarna Allgunnen och Stora Hindsjön. 
Befolkningen har minskat kraftigt under de senaste 150 åren och många av traktens 
permanentbostäder har förvandlats till fritidshus. Gamla kvarnar, skolhus, stationshus, 
banvaktsstugor och den lilla fantastiska biografen ”Royal” i Rugstorp minner om en svunnen 
tid. Alsterbro, kommunens näst största tätort, är bygdens främsta servicecentrum. Kyrkbyn 
Bäckebo är en populär pendlingsort och Kråksmåla och Rugstorp-Abbetorp erbjuder 
attraktiva boendemöjligheter i närheten av naturen och sjöarna i norra kommundelen. Denna 
närbelägna vildmark, som rymmer en stor potential för besöksnäringen, måste göras mera 
tillgänglig för allmänheten och för turister. Här krävs inte bara fortsatt skyltning av rid- och 
vandringsleder utan även satsning på caféer och restauranger, naturguidning, nya 
boendemöjligheter och paketering av upplevelser. Att fler turister kommer till området och får 
möjlighet att stanna längre tid gynnar det lokala näringslivet och serviceunderlaget. Ett 
samarbete med Högsby och Mönsterås kommuner om ett större projekt kring Alsterån kunde 
vara en idé för framtiden som en fortsättning på det arbete som genomförts inom det EU-
projekt som genomfördes under tiden 2003-2006. Ett sätt att bättre kunna marknadsföra den 
unika naturen runt Alsterån och Allgunnen är att bilda en nationalpark.
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ALSTERBRO – sjönära kulturbygd 
Alsterbro, som fått sitt namn efter bron över Alsterån, har ett vackert läge vid Stora Hindsjön. 
Samhället har idag cirka 470 invånare vars ålderssammansättning i stort sett sammanfaller 
med kommunen som helhet. Fröjdekullahemmet erbjuder särskilt boende vilket bidrar till en 
något större andel boende över 80 år. 

Alsterbro var innan glasbrukets tillkomst 1871 ett bondesamhälle med inslag av små-
industrier. Småindustrierna vid Alsteråns forsande vatten bidrog till en gradvis omvandling 
från bonde- till industrisamhälle. Den stora förändringen av samhället skedde dock i samband 
med tillkomsten av Alsterbro glasbruk 1872. Glasbruksverksamheten innebar många nya 
arbetstillfällen, inte bara inom bruket utan även indirekt i samhället och i socknen. Detta med-
förde så småningom en etablering av samhällsfunktioner som post, sjukvård och 
undervisning. Ett annat stort framsteg för samhället var när järnvägen öppnade 1905. 
Alsterbro var fram till 1970 en egen kommun. 

Alsterbro har en väl utbyggd service. Det finns förskola, skola upp till högstadiet och 
fritidsverksamhet. Det enda särskilda boendet utanför Nybro stad finns i Alsterbro på 
Fröjdekullahemmet. Dagens Alsterbro har sin tyngdpunkt kring det som en gång utgjorde 
Fröjdekulla gård. Här ligger dagligvarubutiken med café, det före detta kommunhuset med 
olika verksamheter samt Fröjdekullahemmet. Här finns också distriktssköterska och läkare. 
Föreningslivet är välutvecklat. Viktiga mötesplatser för Alsterbroborna är Folkets Hus med 
biografsalong i norr samt idrottsplatsen och badplatsen vid Stora Hindsjön i söder. 
Centrumfunktionerna ligger glest utspridda i anslutning till ett parkliknande bälte med 
välvuxna ekar. Parken ger området en behaglig miljö men områdets brist på täthet ger stora 
tomma ytor utan användning och tar bort möjligheterna till någon plats- eller torgbildning. 

Det är också här som ortens senare bebyggelse har uppkommit i form av flerfamiljshus och 
radhus under åren 1940 till 1960, samt villabebyggelse från 1970 och framåt. Trots platsens 
närhet till både Stora Hindsjön och Alsterån är det på relativt få platser som bebyggelsen tar 
tillvara på dessa kvalitéer.

Odlingslandskapet är än idag ett viktigt karaktärsdrag i ortens norra del. Den södra delen av 
samhället karaktäriseras idag av glasbruksområdet samt spåren från den tidiga 
industrialiseringen kring Alsterån. I Alsterbro har det funnits flera möbeltillverkare, den enda 
kvarvarande verksamheten är Duobad som tillverkar badrumsinredningar. Bebyggelsen, som 
huvudsakligen består av friliggande villor och radhus, ligger som ett pärlband utmed den 
gamla Eksjövägen, nuvarande länsväg 125.  

Sandslätt är beläget strax söder om Alsterbro. Den äldsta verksamheten i Sandslätt var en 
mjölkvarn. Under slutet av 1700-talet startades här Rosenströms pappersbruk som drevs fram 
till 1890. Det blev åter liv i det gamla pappersbruket när Sandslätt möbelfabrik startades 1918. 
Lokalerna övertogs 1975 av Alsterbro möbler. Idag står de tomma byggnaderna som ett 
monument över en svunnen epok i Alsterbro och Sandslätts industrihistoria. Möbelindustrins 
blomstringstid ledde till att ny villa- och radhusbebyggelse uppfördes under 1960-talet. 
Sandslätt har en attraktiv och trafiksäker gångförbindelse till Alsterbro på den gamla ban-
vallen vilken även är en kulturhistorisk vandringsled under namnet Luhrleden. Knivingaryd 
ligger inom vattenskyddsområdet för vattenverket som förser Alsterbro, Skoghult och 
Kråksmåla med dricksvatten. 
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Förslag till förändringar 

Trafiksäkerhetshöjande och förskönande åtgärder
Allt sedan 1950-talet har Alsterbro planerats utifrån tanken att genomfartstrafiken bör ledas 
förbi bebyggelsen öster om samhället. Nybro kommun har fört diskussion med vägverket om 
vägreservatet bör finnas kvar eller inte. Vägverket vill behålla reservatet för framtida behov. 
Nybro kommun anser dock att planeringen bör utgå från att väg 125 fortsätter gå genom 
Alsterbro som en livsnerv och utformas därefter. Ett behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
samt försköning finns för sträckan genom samhällets centrum. Gång- och cykelvägen på den 
gamla banvallen saknar en trafiksäker passage över väg 125. En förstudie har gjorts av 
tekniska kontoret och vägverket för sträckan mellan skolan och södra delen av Alsterbro. 
Särskild omsorg måste även ägnas den södra infarten till samhället som bör göras mera 
välkomnande. Detsamma gäller för Alsterbros centrala delar. 

Strandnära boende 
Alsterbro samhälle skulle kunna utnyttja sitt sjönära läge på ett bättre sätt genom att knyta 
samman samhället och sjön med ny attraktiv bebyggelse som kan erbjuda både service och 
kommunikationer på gångavstånd. Fröjdekullahemmet kan kompletteras med ett antal 
markbostäder på befintlig byggrätt. Gångstråket utmed sjön mellan Fröjdekullahemmet och 
badplatsen kan med fördel göras mera tillgängligt och kompletteras med bryggor och 
sittplatser. Gångstråket kan byggas vidare runt sjöns södra del till Bjällingsmåla naturreservat. 
Campingplatsen bör ges möjlighet att expandera söderut liksom möjligheten att utveckla en 
flytande stugby på Hindsjön, den så kallade flottbasen.
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Bostäder föreslås väster om badplatsen och campingplatsen. Ny bebyggelse bör här utformas 
med stor hänsyn till befintlig bebyggelse. Vid Hinsaryd göl kan Sandslätt kompletteras med 
strandnära boende. Vid Ödegårdsviken föreslås ett attraktivt strandnära boende men detta 
område är naturbetesmark med höga natur- och kulturvärden vilket kan leda till att ett 
genomförande av ett bostadsområde kan bli komplicerat. Ett attraktivt område kan dock locka 
till inflyttning vilket leder till att befintlig service kan behållas. Det finns planlagd mark med 
färdiga tomter för bostäder nära Alsterån.  

Utveckla ortens befintliga natur- och kulturvärden 
Alsterbro glasbruk, vars hytta är en av landets få kvarvarande trähyttor, är en resurs för kultur- 
och upplevelseturismen. 

Det kommunala naturreservatet Bjällingsmåla bör göras mer besöksvänligt.  

Befolka husen 
Många bostadshus i Alsterbro har förvandlats till fritidshus. Insatser bör göras för att öka 
andelen permanentboende eftersom befolkningsunderlaget helst bör öka för att befintlig 
servicenivå skall kunna upprätthållas. 

Verksamheter
Befintlig industri i söder bör planläggas med möjlighet till expansion 

Det vore önskvärt om kraftledningen kunde grävas ned genom samhället men av ekonomiska 
skäl kan detta bli svårt att genomföra. 
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KRÅKSMÅLA – där kulturvägarna möts 
Kråksmåla ligger cirka en mil norr om Alsterbro. Genom samhället går den gamla 
häradsvägen mot Grönskåra vilken anlades i slutet av 1700-talet. Från samma tid är även 
vägen som går från kyrkbyn till sjön Allgunnen och mot Aboda klint som har en populär 
skidbacke. Kråksmåla är känt för sin kyrka som byggdes 1761. I kyrkbyn finns flera gårdar 
och ett före detta gästgiveri. Till gästgiveriet fanns en bod som användes som stall för hästar. 
Gästgiveriet hade tidigare ett eget brännvinsbränneri. På vägen mot Allgunnen låg tidigare 
kyrkstallar som togs bort någon gång på 1940-talet. I närheten av Kråksmåla finns några 
värdefulla ekhagar. Kråksmåla är av ett av kommunens fyra riksintressen för kulturmiljö. 

Förslag till förändringar 
För att bevara kulturmiljön och upprätthålla statusen som riksintresse krävs ett antal åtgärder. 
Problemet är hur dessa åtgärder kan finansieras. Nybro kommun anser att staten bör ta ett 
större ansvar för riksintressena. 

Bebyggelsen 
En del av husen i byn är i behov av upprustning och underhåll och de hus som ingen bor i bör 
om möjligt bli bebodda. Det finns önskemål från byns invånare att marklägenheter eller 
seniorboende ska byggas i byn. En lämplig plats för ett sådant boende pekas ut på kartan där 
det idag finns en lekplats. En ny lekplats bör i så fall anläggas vilket även leder till att 
lekplatsen hamnar på en bättre plats än idag. Om nya hus ska byggas ska de anpassas till den 
övriga miljön.  

Önskemål finns om att bygga hus i närheten av Boasjön. Boasjön har idag 200 meters 
strandskydd och kommunen anser att Boasjön bör bevaras orörd enligt de principer som 
redovisas på sidorna 39-41.

Badplats vid Boasjön och sommarcafé i Kråksmåla 
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Hästar 
En idé som skulle kunna lyfta kvaliteten på kulturmiljön vore att bygga nya kyrkstallar och 
utveckla byn till en hästby med närhet till ridleden Vilseleden. Fler betande hästar skulle även 
kunna hålla odlingslandskapet i byn öppet. Det finns redan idag många hästar i Kråksmåla.  

Vägmiljön 
Det är viktigt att behålla de gamla vägarna. En åtgärd som byns befolkning vill är att bygga 
gärdesgårdar utmed de gamla vägarna. 
 

     
 

Väg mot Allgunnen och skyltning av Vilseleden 







___________________________________________________________________________ 

 
 119 

SKOGHULT – sjönära boende 
Skoghult ligger cirka en halv mil norr om Alsterbro. Skoghult var ett stationssamhälle utmed 
järnvägssträckan Mönsterås–Fagerhult vilken stod färdig 1912. I Skoghult kom denna järnväg 
att korsas av sträckan Ruda–Älghult vilken stod klar 1921. Järnvägen lades ned på 1960-talet. 

Förslag till förändringar 
En sluttning i västerläge mellan Skoghult och Lille Hindsjön är lämplig för fritidshus-
bebyggelse. Skoghult bör vara attraktivt för långväga turister som vill ha tillgång till det 
näraliggande naturreservatet vid Allgunnen och övrig natur i anslutning till Alsterån. 
Dackeleden och Vilseleden passerar området. Bebyggelsen kan anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp och här finns kommunens nordligaste bensinstation och servicebutik. 
 

 
 
 Badplatsen vid Lille Hindsjön 
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BÄCKEBO – hantverkscentrum i järnframställningsbygd 
Bäckebo ligger högt och är vackert beläget på en grusås. Bäckebo har en mycket tydlig 
långsträckt struktur formad kring länsväg 125. På krönet av Bäckeboåsen ligger boningshus 
och ladugårdar medan sluttningarna och slätterna nedanför är odlade. Mitt i byn ligger kyrkan 
med den ståtliga Kyrkplanen. Här finner man, förutom kyrkan, församlingshem, skola, för-
skola och ortens livsmedelsaffär. Sista lördagen i september är det här platsen för Bäckebo 
marknad. I det lilla samhället, med cirka 200 invånare, finns även en bygdegård med fritids-
gård samt en idrottsplats med klubbhus. Åldersgruppen 80 år och uppåt utgör 15 % jämfört 
med 7 % i kommunen som helhet.  
 
Bäckebo har en mycket tydlig karaktär av jordbruksort. Stora delar av samhället omgärdas av 
öppna jordbruksmarker, som skymtar fram mellan bebyggelsen. Andelen obebodda hus är låg, 
här bor man på bekvämt pendlingsavstånd från både Nybro och Kalmar. 
 
Bäckebo ingår i en kulturmiljö av riksintresse. I landskapet kring Balebo, Binnaretorp och 
Bäckebo har man funnit rester av järnframställning som kan dateras från tidig medeltid kring 
1250-talet fram till 1450-talet. Därefter har jordbruket och framförallt skogsbruket varit de 
viktigaste näringarna. I dag är Bäckebo sågverk den enskilt största arbetsplatsen på orten. 
Bäckebo har skapat sig en kultur- och hantverksprofil med centrum i ”Kulturmacken” som 
tidigare varit bensinstation. 

Förslag till förändringar 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och försköning 
Bäckebos bebyggelse ligger väl samlad utmed länsväg 125. Från Kulturmacken i öster till 
kyrkplan i väster finns en separat gång- och cykelväg som bör förlängas ytterligare cirka 270 
meter västerut. Kyrkplanen med omgivningar bör vårdas och förskönas. 
 

    
 

Väg 125 mot Bäckebo västerifrån och planen framför Bäckebo kyrka 
 
 

Boende och verksamheter 
I Bäckebo finns behov av ytterligare marklägenheter för seniorer. Ett tillskott av tillgängliga 
bostäder i markplan skulle kunna frigöra ett antal befintliga hus i Bäckebo med omnejd och 
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därmed möjliggöra inflyttning av barnfamiljer. Den lilla skolan skulle på så sätt få ett tillskott 
av elever. Ett område för verksamheter bör planläggas i samhällets östra del. 

Det vore önskvärt om kraftledningen kunde grävas ned genom samhället men av ekonomiska 
skäl kan detta bli svårt att genomföra. 

Utveckla ortens natur- och kulturvärden 
Åtgärder krävs för att synliggöra och skydda riksintresset för kulturmiljö. 

Övriga planeringsfrågor 
Den samlade bebyggelsen i anslutning till Bäckebos centrala del bör detaljplaneras. Många 
fastigheter i samhällets ytterkanter har enskilda avloppsanläggningar och en utredning bör 
göras om anslutning till det kommunala ledningsnätet är möjligt. 
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ABBETORP OCH RUGSTORP – stationssamhälle med 
kunglig bio 
Abbetorp-Rugstorp ligger cirka 3 mil nordost om Nybro vid väg 603 mellan Balebo/Bäckebo 
och Ålem. Abbetorp och Rugstorp är egentligen två byar som gränsar till varandra. Rugstorp 
har två kluster av bebyggelse – ett på ömse sidor av väg 603 samt en bit mot väster längs väg 
596 mot Allgunnen samt ett längre västerut som ligger i området runt den gamla 
järnvägsstationen. Abbetorp ligger längre västerut längs väg 596 mot Allgunnen. Här ligger 
husen längs med vägen likt en radby. 
 
Flera smalspår anlades i norra delen av kommunen i början av 1900-talet och flera 
järnvägsstationer byggdes utmed sträckan Mönsterås–Fagerhult, bland annat Abbetorp. Kring 
Abbetorp växte ett riktigt stationssamhälle fram och det berättas att tåget ibland fick vänta in 
besökarna till den än idag välbevarade Royal Bio. 
 
 

 
 

Royal bio i Rugstorp 

Förslag till förändringar 
Abbetorp och Rugstorp skulle kunna utvecklas kring naturturism. På väg 596 mot Allgunnen 
ligger Arbåga där Hornsö Ekopark börjar. Rid-, cykel- och vandringsleden Vilseleden ansluter 
till samhället. Övernattning i form av Bo på lantgård erbjudes. Nya bostäder för till exempel 
hästintresserade skulle kunna ligga utmed väg 596 mot Rockneby. 
 

 
 

Rastplats vid Arbåga vid Hornsö Ekopark 
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Väg 603 från Bäckebo till Ålem går igenom samhället och en hel del tung trafik väljer den här 
”genvägen”. Hastighetsbegränsningen 50 km/timme bör förlängas utmed hela bebyggelsen. 
Hastighetssänkande åtgärder bör komplettera hastighetssänkningen. Hastigheten på väg 596 
genom de båda byarna bör också sänkas till 50 km/timme. 
 

 
 

Hastighetssänkning genom byn behövs 
 
Det vore önskvärt om kraftledningen kunde grävas ned genom samhället men av ekonomiska 
skäl kan detta bli svårt att genomföra. 
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VÄSTRA KOMMUNDELEN – glasbruksstråket 
Här ligger glasbruken som ett pärlband utmed riksväg 31 och utmed den gamla banvallen. 
Målerås och Orrefors glasbruk är givna besöksmål i glasriket och trakten bjuder på en uppsjö 
av kultur- och naturupplevelser. Glasriket sätter sin prägel på tätorterna, även i Flygsfors, 
Gadderås, Gullaskruv och Flerohopp där vannorna sedan länge har slocknat. I denna skogrika 
trakt ligger två av kommunens största sågverk. Huvudinriktningen i denna kommundel bör 
även i fortsättningen ligga på att utveckla upplevelseturismen i Glasriket samt att stärka 
tätorternas attraktionskraft. Ett av förslagen för att höja upplevelsen är att låta glasbruken få 
uppföra varsin stor vacker och lysande glasskulptur vid infarterna till Målerås och Orrefors. 
Även de andra mindre glasbruksorterna önskar en infart som signalerar att de har glaskonst. 

I västra kommundelen finns lämpliga områden för vindkraft. 
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MÅLERÅS –glasbruksort med klös vid Gråstensmon 
Målerås är en genuin bruksort där glasframställningen stått i centrum i drygt 100 år. Samhället 
är beläget på gränsen till Kronobergs län cirka 30 km väster om Nybro. Målerås har drygt 200 
invånare och en relativt stor andel är över 80 år. Målerås uppstod redan under tidig medeltid 
då järnframställningen hade stor betydelse. År 1876 anlades järnvägen Nybro - Sävsjöström 
och under slutet av 1800-talet växte samhället fram som ett stationssamhälle. År 1899 
invigdes järnvägen Målerås - Kosta som en förlängning norrut av Kosta - Lessebo Jernveg, 
med en egen station, Målerås södra. Glasbruket, grundat 1889, har under årens lopp varit na-
vet i samhällshjulet.  
 
Detta lilla samhälle i skogen har en mycket klar rutnätsstruktur skapad av järnvägsepoken. 
Samhällets idylliska och rofyllda stämning, präglad av många äldre hus är en tillgång för 
besöksnäringen liksom för att locka nya boende till Målerås. Det finns utrymme för en ex-
pansion av samhället med bibehållande av dess rymliga och öppna karaktär. Naturen är närva-
rande överallt i Målerås och i väster gränsar samhället till Gråstensmon, ett naturområde av 
riksintresse med ett av de geologiskt mest intressanta områdena i södra Sverige. Här finns 
dödisgropar, blockränder och dräneringskanaler som vittnar om inlandsisens avsmältning. 
Myrområdet i den norra delen är så gott som orört och tillhör ett av de mest skyddsvärda i 
Kalmar län. Inom riksintresseområdet ligger Målerås närmaste badsjö, Långegöl. 
 
Det småföretagstäta Målerås har en hög servicegrad i förhållande till folkmängden och den 
engagerade befolkningen har, med kollektiva insatser och okonventionella lösningar, lyckats 
behålla både industrier och service. Butiken Handlaren drivs i lokal regi och som aktiebolag 
med merparten av ortens befolkning som delägare. Förutom livsmedelsbutik finns bland annat 
värdshus, sporthall, Folkets Hus, bageri, vandrarhem och skomakeri. Hemtjänsten har en 
basplacering i Målerås men barnomsorg och skola saknas. Vid Långegöl driver den aktiva 
samhällsföreningen en attraktiv badplats. Målerås har en egen musikkår sedan 1933.  
 

 
 

Gamla stationshuset sett från Norra Måleråsvägen 
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Förslag till förändringar 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och försköning 
Det är vid infarten till Målerås det första intrycket av orten skapas. En stor, vacker och 
lysande glasskulptur skulle i detta läge signalera att här finns ett glasbruk och att detta är en 
viktig plats i Glasriket. Detta positiva intryck måste sedan upprätthållas hela vägen fram till 
utställningslokal, hytta och värdshus. Stor omsorg måste ägnas åt gestaltningen av det 
offentliga rummet kring den gamla järnvägsstationen och glasbruket där turisterna bör få ett 
värdigt mottagande i en vacker miljö. En allé bör planteras utmed Lindvägen och 
Mackamålavägen. Skyltningen bör vara enhetlig i hela Glasriket. Ett vänstersvängfält vid 
infarten till Målerås från väg 31 skulle höja trafiksäkerheten. 

Rid- och cykelled Kosta – Målerås – Orrefors 
Banvallarna är en resurs för att skapa rid- och cykelleder som knyter ihop Målerås med 
Orrefors och angränsande glasbruk och kommuner. Utefter banvallen ligger sevärdheter på 
rad och här finns även övernattningsmöjligheter på vandrarhem och hotell. Stugby, ridcenter 
och camping finns på näravstånd. Turismen har goda utvecklingsmöjligheter med vandrings-
leder, bad och fiske.  

Strandnära boende vid Långegöl 
Det finns idéer om att det skulle kunna vara möjligt att utveckla ett sjönära fritidsboende öster 
om Långegöl. Särskild hänsyn måste i så fall tas till strandskydd, Natura 2000-området och 
riksintresset Gråstensmon.  
 

    
 

Skylt vid Långegölsleden och Målerås glasbruk 
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ORREFORS – kristallklart varumärke 
Namnet Orrefors klingar kristallklart världen över. Den välkända glasbruksorten är med sina 
cirka 700 invånare kommunens största tätort bortsett från centralorten Nybro. Åldersgruppen 
60–80 år är förhållandevis stor i jämförelse med Nybro kommun som helhet och orten står 
därmed inför ett kommande generationsskifte. 
 
Orrefors ligger vid Riksväg 31, 15 kilometer nordväst om Nybro stad. Orrefors har en lång 
och ärorik historia från järnbrukets tillkomst 1726 till dagens moderna samhälle med 
glasbruket i centrum. I anslutning till bruket finns också den unika Riksglasskolan med elever 
från i stort sett hela världen. Det expansiva sågverket sätter sin prägel på samhällets sydöstra 
del.  
 
I Orrefors finns förskola och skola upp till sjätte klass samt fritidsverksamhet. Äldre- och 
handikappomsorgen har gruppbostäder vid Förklaringsvägen. Här finns även livsmedelsbutik, 
pizzeria, vandrarhem, hotell, bensinstation med mera. Kulturskolan bedriver 
musikundervisning i skolan där det även finns en biblioteksfilial. 
 
Orrefors har ett varierat utbud av bostäder i form av villor, radhus och flerfamiljshus. Här 
finns många exempel på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från ortens skilda epoker och 
Orrefors bruksmiljö är en kulturmiljö av riksintresse. 
 
Två kilometer väster om samhället ligger Orranäsasjön som har stor betydelse för Orrefors-
bornas fritid och rekreation. Vid sjöns södra strand finns en campingplats och vid den norra 
stranden finns spår av Orranäs Säteri. Sydväst om Orranäsasjön ligger Barkeström där det på 
1700-talet fanns en masugn tillhörande Orrefors järnbruk. I anslutning till Barkadammen 
breder ett vackert åsnätlandskap ut sig. 
 
Även norr om samhället finns värdefulla naturområden i Kabbe backe med omgivningar. I 
denna ädellövskog, med gamla ekar och solbelysta gläntor som bitvis övergår i mindre 
ängsmark, finns en rik flora och fauna. Vid Riveberg finns en mindre stugby som är vackert 
belägen intill den gamla kvarndammen. 
 
Sommaren 2005 bytte glaskoncernen Orrefors Kosta Boda ägare och därmed tog utvecklingen 
ny fart i Orrefors. Denna utveckling är av stor betydelse såväl för den lilla glasbruksorten som 
för kommunen och hela regionen. Målsättningen är att bredda utbudet av attraktioner och 
boendemöjligheter i Glasriket och på så sätt få turister att stanna längre tid i regionen. Det är 
av största vikt att denna utveckling tar hänsyn till de unika kulturhistoriska värden som orten 
besitter och att dessa värden lyfts fram i framtida satsningar på turistnäringen. 
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Förslag till förändringar

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och försköning 
Flygsforsvägens nuvarande karaktär bidrar inte till att hastigheterna hålls nere och här, liksom 
utmed Frösekevägen, krävs både trafiksäkerhetshöjande åtgärder och försköning. Den 
ursprungliga bruksgatan har under årens lopp klippts av, dels inom själva bruksområdet med 
hyttans expansion, dels i söder där Flygsforsvägen bildar en barriär mellan Smedernas väg 
och dess förlängning, Vallgatan. Det expansiva sågverket har dessutom skapat en påtaglig 
barriäreffekt mellan hjärtat av Orrefors och den servicestruktur som tidigare byggts upp 
utmed Kantavägen. Orrefors har därmed förlorat sitt tydliga axelsystem och i den fortsatta 
utvecklingen av orten bör man sträva efter att återskapa en tydlig struktur. Denna struktur ska 
både underlätta ”det goda livet” för dem som bor i Orrefors men dessutom kunna ta emot ett 
stort antal turister. Viktiga element i denna framtida trafikstruktur är: 

Återskapad axel Smedernas väg/Vallgatan i ett tydligt gångstråk. 
Nyskapad axel som knyter samman glasbruket med Kantavägen och riksväg 31 via 
Bromanders väg. 
Ny infart till Orrefors från väg 31. 
Cykel- och ridled på gamla banvallen. 
Gång- och cykelväg Orrefors–Flygsfors. 
Parkeringsytor för turister. 

Smedernas väg 
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Verksamheter
I första hand bör bruksområdet kunna utnyttjas bättre genom en effektivare markanvändning 
till förmån för nya verksamheter inom handel, industri, lager och kultur. I andra hand kan 
handel etableras söder om Flygsforsvägen som en fortsättning på stråket upp mot bruket norr 
om Flygsforsvägen. Den idag undanskymda restaurangen vid Bromanders väg skulle då bli en 
mera central och naturlig mötesplats. Bromanders väg kan förlängas söderut och på sikt finns 
möjlighet att skapa en ny infart till Orrefors från riksväg 31 i söder. Denna infart skulle även 
kunna användas för sågverkets timmertransporter. I tredje hand kan det bli nödvändigt att ta i 
anspråk ett område söder om riksväg 31 för verksamheter. Detta läge är med tanke på 
trafiksäkerhet, barriäreffekter och koppling till befintliga verksamheter det minst lämpliga 
alternativet och bör väljas endast när övriga möjligheter är uttömda. Vid exploatering av 
området bör stor vikt läggas vid att skapa en bra trafiklösning. Ett fjärrvärmeverk skulle 
kunna ta hand om överskottsvärme från glasbruket och avfall från sågverket för att förse en 
del av Orrefors bebyggelse med fjärrvärme.  

Kommunikationer
Om antalet besökare i Glasriket och i Orrefors ska dubbleras från dagens en miljon besökare 
per år är det viktigt att regionens kommunikationsstruktur förbättras. Kalmar flygplats, 
regionens vägnät, kollektivtrafik samt cykel- och ridled Orrefors–Målerås–Kosta är alla 
betydelsefulla delar i helheten. 

Glasbruket ligger i hjärtat av Orrefors samhälle med infart från Flygsforsvägen. 
Godstransporter sker via Frösekevägen och Simon Gates väg i norr. Med hänsyn till de 
boende bör det befintliga trafiksystemet med transport och hantering av gods i norr och 
kunder och besökare i söder behållas även i framtiden.  

Framtida boende 
Ett område i anslutning till skolan öster om Flygsforsvägen reserveras för framtida 
bostadsändamål. Nya bostäder utmed den planerade gång- och cykelvägen bidrar till att knyta 
Orrefors närmare tvillingorten Flygsfors. Stallgården kan med sitt centrala läge utvecklas till 
ett attraktivt seniorboende för den växande gruppen äldre i Orrefors. Området vid 
Förklaringsberget kan förtätas med ytterligare markbostäder liksom ett område norr om 
glasbruket.
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Turism 
Orrefors Glasbruk kommer även i framtiden att vara den stora turistmagneten i Orrefors men 
det kan vara nödvändigt att skapa andra aktiviteter i området för att stärka turistmålet 
Glasriket. Det kan handla om aktiviteter för hela familjen i form av en temapark och andra 
typer av evenemang och upplevelser med anknytning till traktens naturvärden och 
kulturhistoria. Ett område mellan tätorten och Orranäsasjön reserveras därför för en 
familjepark. Parken kan eventuellt ha inslag av boende för turister, till exempel i form av en 
stugby. Parken får skyltläge utmed riksväg 31 och blir lättillgänglig med infart från 
Flygsforsvägens södra del.  
 
Det finns möjlighet för campinganläggningen Riveberg att utöka sin verksamhet. 
 

Rivebergs stugby och camping 

Utveckla ortens natur- och kulturvärden 
Hammarsmedjan, med sin unika miljö från 1726, föreslås bli ett statligt byggnadsminne. 
Norrifrån tränger en grön kil ner till glasbruksområdet. Detta öppna landskap med 
intilliggande Kabbe backar är viktiga närrekreationsområden för Orreforsbor, men utgör även 
en resurs vid stora och publikdragande utomhusevenemang som till exempel skid- och 
löptävlingar. 

Entréer 
Det är vid infarten till Orrefors det första intrycket av orten skapas. En stor, vacker och 
lysande glasskulptur skulle i detta läge signalera att Orrefors är en viktig plats i Glasriket. 
Detta positiva intryck måste sedan upprätthållas hela vägen fram till utställningslokal, hytta 
och butiker. Stor omsorg måste ägnas åt gestaltningen av det offentliga rummet där alla 
detaljer har stor betydelse för det estetiska helhetsintrycket. Orrefors bruksmiljö är en 
kulturmiljö av riksintresse och ett kvalitetsprogram bör upprättas med fokus på skyltning, 
belysning, grönstruktur, färgsättning, utsmyckning och markplanering. Skyltningen bör vara 
enhetlig i hela glasriket. 

 
Infart till Orrefors från väg 31 
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GULLASKRUV – en liten delikatess 
Gullaskruv är beläget cirka 2 mil norr om Nybro och 7 kilometer norr om Orrefors. 
Gullaskruvs utveckling kom med järnvägens och glasbrukets tillkomst. Glasbruket lades ned 
1983. Numera kan Gullaskruv skryta med äkta småländska isterband. I närheten av 
Gullaskruv ligger Hälleberga kyrka. Söder om riksväg 31 ligger Barkeström vilken är en 
mycket välutbildad del av Nybroåsen. Strax norr om Gullaskruv ligger de kulturhistoriskt 
intressanta stensträngarna. När järnvägen byggdes behövdes grus till banvallen, vilket sållades 
ur åsen. De större stenar som blev kvar lades i långa strängar, vilket idag ger ett mycket 
speciellt landskap.  
 

       
 
 

Förslag till förändringar 
Det finns planlagd mark för bostäder och verksamheter varför inga nya områden föreslås i 
Gullaskruv. Däremot kan Gullaskruv ta vara på möjligheten av närheten till den rid-, cykel- 
och vandringsled som går på gamla banvallen och närheten till Orrefors och Orranäsasjön. 
Gullaskruvsborna föreslår en glasskulptur vid infarten in till samhället. 

PÅLAVIK – sjönära boende 
Vid Pålavik och mellan gamla banvallen och Orranäsasjön, finns möjlighet att skapa attraktivt 
permanentboende, fritidsboende eller camping mitt i Glasriket. Pålavik har ett bra läge med 
god tillgänglighet från riksväg 31 och det kommer att finnas kommunalt vatten och avlopp i 
gamla banvallen. Det är dock mycket viktigt att ta hänsyn till de kvaliteter och de värden som 
finns inom detta område. Längs med Orranäsasjön råder strandskydd på 100 meter och 
området utgör en värdefull naturmiljö med mycket höga naturvärden. Området närmast sjön 
bör lämnas fri från bebyggelse. På den största delen av området bör strandskyddet på 100 
meter behållas men för vissa delar kan strandskyddet ändras ned till 30 meter. En allmän 
badplats och båtbrygga bör stärka friluftslivet vid Orranäsasjön och bli en intressant 
mötesplats utmed vandringsstråket kring sjön. En promenadstig kan anläggas närmare sjön för 
vacker utsikt och göra sjön mer lättillgänglig.  
 
Inom området finns även en fast fornlämning, en gårdstomt från Orranäs säteri. Detta område 
finns även med i boken ”Kulturminnesvård i Nybro kommun”. Av det forna säteriet återstår 
idag endast murrester och ett område med lövskog som omgett gården. Säteriområdet vilar 
idag under vatten. Området närmast det gamla säteriet bör inte bebyggas med bostäder utan 
istället är det lämpligt att försöka återställa den gamla lövskogen så att den kan användas för 
rekreation.  

Stenmur vid Hälleberga kyrka och stensträngarna
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FLYGSFORS – Orrefors tvilling 
Flygsfors, 13 kilometer nordväst om Nybro stad, är ett litet samhälle med cirka 250 invånare. 
Samhället har en mycket tydlig bruksortskaraktär där utvecklingen skett enligt gängse 
mönster via hammarsmedja och sågverk till glasbruk. Glasbruksbebyggelsen med sina för 
orten unika och karaktäristiska arbetarbostäder är samlad kring Bruksvägen och har stora 
kulturhistoriska värden. Flygsfors bestod innan hammarsmedjans uppkomst 1863 av en ren 
jordbruksbyggd med torp och gårdar. Några torp finns kvar mitt inne i samhället och erinrar 
om Flygsfors jordbrukshistoria. Glasbruket startade sin verksamhet med fönster-
glastillverkning 1888. Den stora vågen av egnahem kom omkring 1950 då området kring 
Rönnbergsvägen byggdes. På slutet av 1970-talet tillkom ett villaområde i den östra delen av 
samhället men efter glasbruksnedläggningen 1979 upphörde i stort sett all nybyggnation i 
Flygsfors.

Förutom den unika, täta och karaktärsfulla bebyggelsen utmed Bruksgatan ligger Flygsfors 
stora värde i dess vackra läge utmed Ljungbyån i väster. Här finns även ängs- och hagmarker 
av riksintresse för naturvården. I Flygsfors finns därför osedvanligt goda möjligheter till 
rekreation i en attraktiv naturmiljö med promenadstigar, badmöjligheter och solterrasser. Här 
ligger också fotbollsplanen Flöget och intill dammen samlas Flygsforsborna både till vardags 
och till fest. 

I Flygsfors finns förutom förskolan ingen service men det finns ett stort utbud av mötesplatser 
för fritidsaktiviteter. Övrig samhällservice finns i Orrefors cirka 2 kilometer bort. Ortens enda 
större arbetsplats är Orrefors sågverk beläget strax söder om samhället. 

Bebyggelse utmed Bruksvägen och solterrasser vid Ljungbyån 

Förslag till förändringar 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och försköning 
För att höja säkerheten för fotgängare och cyklister bör hastighetsbegränsningen sänkas till 30 
kilometer i timmen utmed hela Bruksvägen. Säkerheten kan förbättras genom att häckar som 
skymmer sikten ses över och eventuellt beskärs eller tas bort. En gång- och cykelväg med 
belysning bör byggas mellan Flygsfors och Orrefors snarast möjligt. Ett vänstersvängfält på 
väg 31 skulle höja säkerheten och underlätta avfarten för tunga transporter till sågverket. 
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Natur- och kulturmiljöer 
En del av Flygsfors attraktivitet är kopplad till de öppna vattenytorna utmed Ljungbyån och 
det är viktigt att vassen inte tillåts ta överhanden. 
 
Det gamla glasbruket utgör en lokal resurs för handel och upplevelseturism i samhällets 
hjärta. Byggnaderna måste brukas och underhållas liksom den yttre miljön. 
 

 
Glasbruksmiljö i Flygsfors 

Boende och verksamheter 
I Flygsfors finns åtta byggklara villatomter. Mark för seniorboende kan reserveras utmed 
Bruksvägen där den närbelägna förskolan kan vara en resurs för måltidsservice med mera. 
Andelen seniorer är i dagsläget relativt låg i jämförelse med kommunen som helhet. 
 
Sågverket har expanderat kraftigt under senare år och ökar även förädlingsgraden på sina 
produkter vilket kräver utökade ytor. Mark reserveras för sågverkets expansion väster om 
Flygsforsvägen. 

 
 

Sågverket i Flygsfors 
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FLEROHOPP –”lilla Venedig”  
Flerohopp är beläget cirka 1,2 mil nordväst om Nybro. Flerohopp är en naturskön järn- och 
glasbruksmiljö, där äldre dammsystem och äldre vägnät är åskådliga. Landskapet är 
omväxlande och genom området flyter Ljungbyån fram. Ljungbyån rinner genom en mycket 
jämn moränplatå och delar av ån är av riksintresse för naturvården. Iåsen, strax söder om 
Flerohopp, är en biås till Nybroåsen och sträcker sig från Ruskemåla–Persmåla i söder till 
Flerohopp i norr. Den består av en 16 km lång sträckning och är därmed den längsta och 
värdefullaste åssträckan inom kommunen med stort geovetenskapligt värde. Vägen löper på 
eller vid sidan av åsen och utgör rester av den gamla färdvägen mellan Flerohopp och Kalmar 
dit järnet fraktades för vidare transport. Vägen har funnits sedan lång tid tillbaka, men till en 
början mer i form av en ridväg.  
 
Områdets utveckling är starkt förknippat med järnbrukets tillkomst år 1725. Grundarna 
Fleetwood, Rothlieb och Hoppenstedt lånade ut delar av sina efternamn och bildade 
ortnamnet Flerohopp. I anslutning till järnbruket startade flera sågverk och vid 1800-talets slut 
började man framställa glas i Flerohopp. Glasbrukets verksamhet upphörde 1960 och hyttan 
revs 1979.  
 
Bebyggelsen i Flerohopp består idag i huvudsak av enfamiljshus i varierande ålder samt några 
radhus. I samhällets centrala del ligger en mindre träförädlingsindustri. Det rofyllda samhället 
har drygt 200 invånare som är något yngre än genomsnittet i Nybro kommun. Här finns 
förskola, låg- och mellanstadieskola, fritidsverksamhet och en aktiv samhällsförening.  Den 
äldre åldersgruppen över 80 år är liten i Flerohopp som saknar äldreomsorg. 
 

 
 

Ljungbyån genom Flerohopp 
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Förslag till åtgärder 

Natur- och kulturmiljöer 
Vattnet är ortens stora tillgång och det är viktigt att vattendragen hålls öppna. Flerohopps 
höga natur- och kulturhistoriska värden är en stor potential för kulturturism och rekreation 
med fokus på ridleder och upplevelseturism. 

Bebyggelse 
Ny bostadsbebyggelse kan förläggas i samhällets västra del utmed Öjersmålavägen. Nya 
bostäder och inflyttning är en förutsättning för att säkra den lilla skolans elevunderlag. Nya 
bostäder för barnfamiljer samt någon form av bostäder för äldre efterfrågas av de boende i 
Flerohopp. Även bostäder med tillgång till stall efterfrågas. Alla dessa önskemål finns det 
möjligheter att genomföra i Flerohopp. 

Mötesplatser
Folkets hus fyller en viktig funktion som mötesplats i det föreningstäta Flerohopp. Byggnaden 
är i behov av renovering. Även mötesplatser utomhus är viktigt för de boende i Flerohopp 
som till exempel badplatsen och en lekplats. 

Badplatsen och Folkets hus i Flerohopp 

Café i gammal kvarnbyggnad vid Ljungbyån. Skolan renoveras under sommaren 2007. 
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GADDERÅS – internationella byn 
På en slingrande väg genom ett vackert kulturlandskap kommer man från Nybro till Gadderås. 
På vägen passerar man kapellet Flemmingeland och gårdarna i Skedebäckshult. Gadderås 
ligger strax norr om Flygsfors och Orrefors. Ett glasbruk anlades i Gadderås 1874 som i 
början tillverkade buteljglas och fönsterglas men som under 1900-talet även tillverkade annat 
glas. 1967 lades Gadderås glasbruk ned. I dag har många hus i byn köpts av utländska ägare 
för både permanent- och fritidsboende.  

Förslag till förändringar 
Den allra viktigaste frågan för Gadderås är en sanering av glasbruksområdet. Gadderås kan 
liksom andra mindre orter i glasriket ta vara på de möjligheter som ett ökat antal turister till 
Orrefors och Kosta kan innebära. De kan dra nytta av det omgivande kulturlandskapet och 
naturen till exempel naturreservatet Smedjevik med den riksintressanta Sjömaden och 
Stensjön, vilka även är Natura 2000-område. Smedjevik utgör även en kulturhistoriskt 
intressant miljö. Kanske en båt- och badplats kan anläggas i Stensjön.  
 

    
 

Anslagstavla vid lekplatsen i Gadderås och utsikt över Stensjön i Smedjeviks naturreservat. 
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SÖDRA KOMMUNDELEN – designintensivt och 
sjörikt
Liksom i norr präglas även den södra kommundelen av sin stora tillgång på sjöar och 
vattendrag. Genom området rinner Hagbyån och här finns både värdefulla fågelsjöar, goda 
fiskevatten och attraktiva badsjöar. Hagbyån och Hultebräan är ytvattentäkt och 
vattenreservoar för Kalmar kommun. Den södra kommundelen har stor potential för 
rekreation och friluftsliv och erbjuder attraktiva alternativ för både permanent- och 
fritidsboende. Örsjö är centralort i denna designintensiva bygd där entreprenörskap och 
hantverksskicklighet har lång tradition. Med en pendeltågstation i Örsjö skulle södra 
kommundelen kunna bli en konkurrenskraftig boplats i centrum av arbetsmarknadsregionen 
Kalmar–Växö–Karlskrona. Förbättrade kommunikationer skulle även stärka södra 
kommundelens attraktionskraft som rekreationsområde för våra södra grannländer. 
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ÖRSJÖ – designföretagscentrum 
Örsjö samhälle, med cirka 400 invånare, är beläget cirka 10 kilometer sydväst om Nybro. På 
rullstensåsen vid Örsjösjön fanns redan på medeltiden ett kapell med bebyggelse omkring. 
Vid 1800-talets slut byggdes en ny kyrka med karaktäristisk, sexkantig form. En brand 
förstörde stora delar av kyrkan i början av 1970-talet men kyrkan återuppfördes som en exakt 
kopia 1974.  
 
Järnvägens tillkomst 1874 kom att ha stor betydelse för samhällets utveckling men sedan 
länge susar tågen förbi utan att stanna och järnvägsstationen är riven. Skogs- och 
jordbruksnäringen har traditionellt varit viktig för trakten. Den lantliga miljön är fortfarande 
påfallande men här finns idag ett designintensivt samhälle med flera företag inom möbel- och 
inredningsbranschen, till exempel Örsjö Belysning AB, Serag AB och Bendinggroup AB. 
Örsjö karaktäriseras av sin unga befolkning med 28 % i åldersgruppen under 20 år. På orten 
finns förskola, fritidshem och skola upp till sjätte klass. Idrottsplats och badplats finns vid 
Örsjösjön. 
 

       
 

Två av företagen i Örsjö, Bending Group och Örsjö belysning 

Förslag till förändringar 

Centrum och kommunikationer 
Järnvägen är en resurs som kan få stor betydelse för Örsjös utveckling även i framtiden. SJ 
har visat intresse av att anlägga ett mötesspår mellan Nybro och Emmaboda. Om mötesspåret 
förläggs till Örsjö skapas en möjlighet för en station i Örsjö för pendeltåg. En förbättrad 
kollektivtrafik med tåg skulle stärka ortens attraktivitet både för boende och för företag. 
Stationsområdet bör få en utformning som stärker centrumkänslan och hjälper till att 
marknadsföra Örsjö.  
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
På ett par ställen i Örsjö och vid utfarten från Ärngisslahyltan till väg 25 är sikten skymd och 
åtgärder bör genomföras för att minska risken för olyckor. 

Bostäder och verksamhetsområden 
Örsjö är vackert beläget och det bör vara möjligt att utveckla ytterligare boende med utsikt 
över Örsjösjön. Den vackra östersluttningen mellan Orrabäcksvägen och järnvägen är lämplig 
för permanentboende. Ett ökat antal boende i Örsjö skulle stärka skolan och ge ett bättre 
underlag för en pendeltågsstation. Seniorbostäder bör byggas nära skolan så att pensionärer 
kan erbjudas lunch från skolköket. 

Det befintliga verksamhetsområdet i samhällets norra del kan med fördel förlängas upp mot 
riksväg 25. De som bor i Örsjö skulle gärna se en kombinerad bensinstation och 
livsmedelsbutik i det här området.  

Vattenskyddsområdet för Örsjö vattentäkt och det faktum att Hagbyån utgör Kalmar 
kommuns ytvattentäkt ställer särskilda krav på ny bebyggelse och nya verksamheter. 

Kvarndammen norr om väg 25 bör rustas upp och förstärkas av säkerhetsskäl. 
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ALSJÖHOLM – idyll i söder 
Alsjöholm ligger i Oskars församling vilken har fått sitt namn efter kung Oskar I. Västra och 
Östra Alsjö anlades vid Alsjösjön under medeltiden och hör till den äldsta bebyggelsen i den 
här trakten. Runt östra Alsjö och Oskars kyrka har sedan samhället Alsjöholm vuxit fram. 
Alsjöholm saknar all service sedan skolan stängdes i början av 2000-talet. Alsjöholm är trots 
sin litenhet en levande by med ett aktivt föreningsliv. De som bor i Alsjöholm tycker att de 
bor i centrum med pendlingsavstånd till Nybro, Kalmar, Torsås och Emmaboda.  

Förslag till förändringar 

Alsjöholm 
De som bor i Alsjöholm önskar att vägen Nybro–Alsjöholm–Eskilsryd blev mer trafiksäker 
och fick bättre underhåll. Vidare önskar de en försköning av infarten in i Alsjöholm. Det finns 
ledig tomtmark för bostäder. De boende har också lämnat förslag på att betesmarken bakom 
kyrkan bör behållas och att vattenytor kan anläggas utmed å-diket genom byn. 

Ett verksamhetsområde bör planläggas söder om Alsjöholm på vägen mot Påryd där det 
tidigare har funnits ett sågverk. 

Levande byar 
Det finns goda exempel på byar som har skapat nya möjligheter till inkomster i södra 
kommundelen som till exempel Agebo aktivitetsgård i byn Agebo mellan Nybro och 
Alsjöholm. Ett annat exempel är projekt Mosjön där ett privat initiativ att bygga nya hus till 
utländska ägare, som söker sig till den svenska naturen, har lett till snart ett tiotal nya hus vid 
sjön Mosjön i kommunens sydligaste del. I byn Kroksjö har sedan ett flertal år tillbaka en 
mindre rock- och popfestival anordnats av tre systrar. Ett förslag till nya aktiviteter kan vara 
att satsa på fågelturister då det finns många fågelrika sjöar i området 
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ÖSTRA KOMMUNDELEN – öppna landskap 
Östra kommundelen präglas av de öppna jordbrukslandskapen där Ljungbyån respektive 
S:t Sigfridsån slingrar sig genom landskapet. Detta är en levande landsbygd där de flesta hus 
är bebodda året om. Det bekväma pendlingsavståndet till både Kalmar och Nybro bidrar till 
områdets popularitet. Hästgårdarna ligger tätt i denna bygd och betande hästar är ett 
karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. Här ligger även kommunens golfbana, Krukebo. 
Huvudinriktningen bör även fortsättningsvis vara ett aktivt jord- och skogsbruk samt 
utveckling av ett attraktivt boende i en lantlig miljö med stor hänsyn till jordbruksnäringen. 
Hästprofilen bör stärkas ytterligare och golfbanan bör få möjlighet att expandera. 
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KRISTVALLABRUNN – hästrike i hälsosam brunnsmiljö 
Kristvallabrunn är beläget cirka 1 mil nordöst om Nybro och har utvecklats på byn Rössbo 
Slätas ägor. Ortens namn var från början Hälsobrunnen, men bytte namn till Kristvallabrunn 
vid mitten av 1900-talet, efter kuranstalten som är upprinnelse till samhället. Genom sitt läge 
vid en fyrvägskorsning har orten idag blivit ett välordnat villasamhälle med skola, industrier 
och bra pendlingsmöjligheter. Samhället flankeras av Ljungbyån i väster och Gunnaboån i 
öster med dess mycket höga naturvärden. De båda åarna ingår i Ljungbyåns Natura 2000-
område. Öster om Kristvallabrunn ligger den kulturhistoriskt värdefulla gården Maltebo där 
Maltebo damm bildar den största vattensamlingen i Kristvalla socken. Kristvalla kyrkby är 
belägen vid Duvetorp cirka en halvmil norr om Kristvallabrunn. 
 

    
 

 
Kyrkstallar vid Kristvalla kyrka och allé utmed Maltebovägen 

 
Av den gamla brunnsepoken kan man bara ana rester i form av en park där en högrest allé 
leder fram till hälsokällan, skyddad av en åttakantig byggnad. ”Christwalla Surbrunn” hade 
sin blomstringstid under 1860-1870-talen men blev sedan utkonkurrerad av Nybro Brunn och 
Kuranstalt efter järnvägens tillkomst 1874. 
 

 
 

Vattenkiosken, ett minne från brunnsepoken 
 

Fotograf Daniel Dahlgren Nybro kommun
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Idag är Kristvallabrunn en idyll med cirka 260 invånare varav många pendlar till sina arbets-
platser i Nybro och Kalmar. Andelen äldre är lägre än genomsnittet i Nybro kommun. I 
samhället finns kommunens enda livsmedelsindustri och ett sågverk. Den kommunala 
servicen består av familjedaghem, skola upp till sjätte klass samt fritidsverksamhet. I 
Kristvallabrunn finns många fritidsmöjligheter där hästintresset är i centrum med en 
ridanläggning. I bygdegården, som är centralt belägen i den gamla brunnsparken, bedrivs 
fritidsgårdsverksamhet. 

Förslag till förändringar 

Kommunikationer
Samhället Kristvallabrunn är beroende av goda kommunikationer, både i form av kollektiv-
trafik och väl underhållna vägar. De boende i Kristvallabrunn anser att väg 575 till Nybro på 
vissa ställen är undermålig och i stort behov av förbättringar. Väg 573 genom Kristvallabrunn 
upplevs som trafikfarlig eftersom den inbjuder till höga hastigheter och dessutom saknar 
trottoarer. En gång- och cykelväg behöver här skapas samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
vid övergång för att trygga vägen till skolan. Även trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs i 
korsningen mellan vägarna 575 och 573.  

Verksamheter och boende 
Skolan utgör navet i Kristvallabrunn och ny bostadsbebyggelse bör i första hand skapas i 
närheten av skolan. Seniorbostäder bör byggas i närheten av skolan och brandstationen så att 
pensionärer kan erbjudas lunch från skolköket. I samhällets västra del skulle det vara 
intressant att utveckla boende för hästintresserade med tillgång till stall på tomten eller i 
närliggande stallbyggnader. Ridanläggningen kan växa mot norr i riktning mot idrottsplatsen. 
Ny bostadsbebyggelse, med eller utan stall, med attraktivt och sjönära läge, kan även 
lokaliseras mellan Hälsovägen och Maltebo damm. Särskild hänsyn måste tas till strandskydd 
och Natura 2000-området. 

Intresset för ridsport är stort i Kristvallabrunn 
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S:t SIGFRID – öppna landskap 
S:t Sigfrids kyrkby är belägen i ett omväxlande jordbrukslandskap cirka en mil öster om 
Nybro stads centrum. Byn är högt belägen vid en fyrvägskorsning i direkt anslutning till 
kyrkan som uppfördes 1888.  Den aktiva samhällsföreningen har sitt ”byahus” vid byns västra 
infart. Begravningsplatsen ligger väster om byn tillsammans med församlingshemmet. 
Kyrkbyn har kommunens yngsta befolkning där 40 % är under 20 år. Byn har kommunalt 
vatten men saknar kommunalt avlopp. 
Kommunens vattenverk ligger i Gårdsryd och reningsverket är beläget i Överstatorp. Även 
Krukebo golfbana, kommunens enda golfbana, är belägen i närområdet. Närheten till Kalmar 
travbana förklarar delvis att detta är en hästrik trakt med många travhästar. S:t 
Sigfridsområdets popularitet märks även på en hög andel permanentboende i förhållande till 
andelen fritidshus. Närheten till både Nybro och Kalmar gör denna kommundel mycket 
attraktiv trots bristen på servicefunktioner.  
 

 
 

Öppna landskap runt S:t Sigfrid 

Förslag till förändringar 

Ny bebyggelse 
Det diskuteras då och då möjligheten att bygga fler bostadshus i S:t Sigfridsområdet eftersom 
det är ett populärt område att bo i med närhet till både Nybro och Kalmar. En större satsning 
kräver en ordentlig analys i form av en fördjupad översiktsplan. En primärkarta ska tas fram 
för att ge möjlighet till planering för en eventuell exploatering. En idé som framkommit på 
idémöten är att ny bebyggelse kan placeras i närheten av Överstatorp reningsverk för att 
enkelt kunna anslutas till kommunens avloppsnät. Ny bebyggelse i mindre skala bör kunna 
infogas både i kyrkbyn och i de mindre byarna. 
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Vid planering av ny bebyggelse måste särskild hänsyn tas till följande: 
Vattenskyddsområdet i Gårdsryd. 
Reningsverket i Överstatorp. 
Det aktiva jordbruket och dess åkermark. 
Skyddsavstånd till större djurenheter.
Mycket höga naturvärden i delar av området. 
Det miljöstöd delar av odlingslandskapet har. 
Golfbanans expansionsbehov. 
Avloppsfrågorna. Om en utbyggnad av kommunalt avlopp ska kunna ske krävs att en 
stor mängd nya hus byggs för att finansiera en utbyggnad av avloppsnätet. Som 
alternativ bör småskaliga avloppslösningar studeras. 
Landskapsbilden.

Kommunikationer
De boende i bygden önskar att vägen mellan S:t Sigfrid och Västrakulla förbättras samt att 
alla busshållplatser utmed riksväg 25 får belysning.

Service
De boende i S:t Sigfrid med omnejd har själva en idé om att ordna ett äldreboende i liten 
skala.
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NYBRO STAD 
En fördjupad översiktsplan för Nybro stad antogs 2004 och gäller fortfarande. Kartan som 
medföljer översiktsplanen för Nybro kommun visar områden i staden där förändrad mark-
användning föreslås i fördjupad översiktsplan 2004 och som ännu inte är genomfört eller 
planlagt.

Eftersom det finns behov av att planlägga ytterligare mark i Nybro stad för bostäder eller 
verksamheter utöver det som föreslås i fördjupad översiktsplan 2004 så kommer en revidering 
av den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad att starta under 2007. 
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Del 4 Mellankommunala frågor och riksintressen 
Många frågor är av kommunöverskridande karaktär och behöver lösas gemensamt av flera 
kommuner. Det är ofta frågor som rör kommunikationer och infrastruktur. Det kan även gälla 
olika utvecklingsprojekt. Inom många områden finns samarbete mellan kommuner i regionen 
redan idag, men detta samarbete kan utvecklas ytterligare. 

Sveriges befolkning och näringsliv är främst koncentrerad till de tre storstadsområdena. I 
dessa områden sker mycket investeringar i näringsliv och kommunikationer. Det sydöstra 
hörnet av Sverige, bestående av Blekinge, Småland och Öland kommer lätt i skymundan av 
storstadsregionerna. Eftersom Nybro kommun ligger i denna del av landet är samarbete med 
de andra kommunerna i området viktigt. Samarbete med Kalmar kommun är givetvis viktigt 
eftersom Kalmar är den närmsta större staden. Även de andra grannkommunerna Emmaboda, 
Högsby, Uppvidinge, Lessebo och Mönsterås är självklara som samarbetspartners. De lite 
större städerna och kommunerna en bit bort, till exempel Växjö och Karlskrona är viktiga 
samarbetspartners främst vad gäller kommunikationer och arbetsmarknad. 

Regionförbundet
Regionförbundet är ett samverkansorgan för landstinget och länets tolv kommuner. Uppdraget 
är att pröva nya vägar för att utveckla Kalmar län inom områden som kommunikation, 
tillväxt, sysselsättning, kultur, turism, miljö och Östersjöfrågor. Regionförbundet tar 
regelbundet fram ett regionalt utvecklingsprogram för Kalmar län, RUPEN, där inriktning och 
mål för länets utveckling uttrycks.  

Naturmiljöer
Allgunnenområdet med Alsteråns avrinningsområde utgör riksintresse för naturvården och 
omfattar totalt 10 200 hektar varav största delen ligger i Högsby kommun medan 3 131 hektar 
ligger i Nybro kommun. Området ingår, med undantag för den nordvästra delen, i Sveaskogs 
ekopark Hornsö som invigdes 2004. Nybrodelen av denna park berör cirka 1800 hektar 
skogsmark (inklusive naturreservatet Allgunnen 800 hektar) och omfattar också mark utanför 
riksintresset. Allgunnenområdet kännetecknas av sin höga grad av orördhet och låga 
befolkningstäthet. Ädellövskogar, hällmarkstallskogar och våtmarker har gett förutsättningar 
för en rik flora och en unik insektsfauna. Utmed Alsterån finns vidsträckta mader som omges 
av lövrika sumpskogar som bidrar till områdets höga naturvärde. 

Att arbeta vidare med: 
Samordna Nybros, Högsbys och Mönsterås kommuners arbete med att utveckla områdets 
naturvärden, områdets tillgänglighet och möjligheter för turism och friluftsliv samt 
marknadsföring av området. 

Dricksvatten
Nybroåsen skulle vid full utbyggnad med bassänginfiltration, vilket förutsätter tillgång på 
lämpligt ytvatten för infiltrationsändamål, kunna bli av stor betydelse för Sydostregionens 
framtida vattenförsörjning för nuvarande cirka 250 000 människor. Då motsvarande tillgångar 
med dessa möjligheter saknas i sydöstra Sverige, måste Nybroåsen bedömas vara av 
riksintresse för vattenförsörjningen. Detta har länsstyrelsen i Kalmar län redan tidigare 
föreslagit Naturvårdsverket (2000-08-18), som emellertid, med nuvarande tolkning av 
Miljöbalken, inte ansett sig kunnat bifalla förslaget (2001-01-29).  
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För Kalmar kommuns vattenförsörjning finns Hagbyåns vattenskyddsområde. Kalmar 
kommun använder sjön Hultebräan i Nybro kommun som vattenreservoar för sin 
vattenförsörjning. När vattenståndet är för lågt i Hagbyån pumpas vatten ut från Hultebräan. 
Vatten från Hagbyån infiltreras i Nybroåsen för att öka mängden grundvatten till brunnarna i 
Kalmar kommun. Kalmar kommun anser att hela Hagbyån med biflöden ska utgöra 
vattenskyddsområde med de riktlinjer som naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 
rörande vattenskyddsområde ska tillämpas och att Nybro kommun beaktar detta i 
samhällsplaneringen. Nybro kommun anser att Hagbyåns vattenskyddsområde ska behandlas 
som andra vattenskyddsområden vilket innebär att bebyggelse med mera kommer att tillåtas 
inom området men med de åtgärder som krävs för att undvika föroreningar till vattnet. 
Gårdsryds vattenskyddsområde går in i Kalmar kommun. 

Vattenkvaliteten i Alsterån är en viktig mellankommunal fråga. Alsterån är en av Mönsterås 
kommuns vattentäkter. Vattnet i Alsterån kan i framtiden användas för infiltration för 
framställande av grundvatten för dricksvattenförsörjningen i regionen. 

Att arbeta vidare med: 
Fortsätta bevaka möjligheterna att Nybroåsen ska bli riksintresse för vattenförsörjningen. 

Sjöar och vattendrag 
Nybro kommun är beläget huvudsakligen inom fyra större flodområden nämligen: 

Alsterån (med Badebodaån). 
Snärjebäcken.
Ljungbyån (med S:t Sigfridsån). 
Hagbyån (med Halltorpsån). 

Vidare finns följande vattendrag i kommunen: 
Lyckebyån, med sjön Skärsjön. 
Avrinningsområden mot kustområden. 

Vattendragens vattenkvalitet och nyttjandet av vattnet är en mellankommunal fråga. Denna 
fråga får större tyngd nu när EU:s vattendirektiv, sedan år 2000, gäller för att skydda våra 
vattenresurser. Vattenvårdsförbund finns för Alsterån. 

Att arbeta vidare med: 
I samband med arbetet enligt vattendirektivet bör vattenvårdsförbund bildas för Snärjebäcken, 
Ljungbyån och Hagbyån för att klara målet god vattenkvalitet. 

Friluftsliv
I Nybro kommun pågår arbete med att göra i ordning två gång-, cykel- och ridleder. 
Vilseleden görs av föreningen Alsterbro-Bäckebo.nu i kommunens norra delar medan 
kommunen anlägger en led i resten av Nybro kommun till exempel på banvallen från Nybro 
via Orrefors till Målerås. Önskemål finns inom Nybro kommun att en ridled ska knyta ihop 
Målerås – Kosta – Orrefors. Mellan Målerås och Kosta finns en gammal banvall som idag går 
igenom det militära Kosta övnings- och skjutfält. När skjutfältet inte är avstängt för övning är 
området tillgängligt för allmänheten men det är inte lämpligt enligt försvarsmakten att göra en 
organiserad led genom skjutfältet. I Uppvidinge kommun finns redan en ridled. I framtiden 
kunde det vara intressant att knyta ihop olika leder till ett sammanhängande nät. 
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Att arbeta vidare med: 
Knyta samman olika vandrings-, cykel- och ridleder till ett sammanhängande nät. 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen har en gemensam nämnd för Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 
vilket gör att dessa har ett speciellt samarbete. Andra kommuner som ligger inom det 
naturliga pendlingsområdet (Kalmar, Uppvidinge Tingsryd och Lessebo) har Arbetsförmed-
lingen också ett utökat samarbete med.  

Turism 
Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge kommuner samarbetar i marknadsbolaget 
Glasriket AB för att utveckla destinationen Glasriket. Arbetet pågår med att ta fram en 
Masterplan som ett måldokument, som kan ligga till grund för fortsatt arbete. Samarbetet 
mellan de fyra kommunerna kommer med all säkerhet att öka med tanke på de aktiviteter som 
planeras att genomföras vid glasbruksorterna. Besöksantalet till Glasriket uppgår till cirka en 
miljon per år men Glasriket AB har som mål att öka antalet till två miljoner inom en treårs-
period. De fyra kommunerna inom Glasriket kommer tillsammans med Torsås och Tingsryd 
att bilda ett Leaderområde inom EUs landsbygdsprogram under perioden 2007-2013. 

Utbildning 
I Pukeberg finns Designhögskolan med utbildning på kandidat och magisternivå. I Pukeberg 
finns även Arkiv för svensk formgivning vilken är en resurs för både utbildning och näringsliv 
i regionen. I RUPEN 4 finns målet att Pukeberg ska vara etablerat som nationellt design-
centrum före 2015.  

Service  
Nybro kommun har samarbete med närkommunerna om så kallad fri sökning vilket innebär 
att eleverna kan söka till andra gymnasieskolor än hemkommunens. Det finns önskemål från 
boende vid kommungränserna att även kunna söka barnomsorg i annan kommun om till 
exempel arbetet ligger åt det hållet.  
Länsstyrelsen och regionförbundet har ett projekt för att hjälpa kommunerna ta fram service- 
och varuförsörjningsplaner. Genom projektet kan kommunerna lättare analysera behovet av 
service och varuförsörjning över kommungränserna. 

Räddningstjänsten 
Samarbete sker över kommungränserna mellan räddningstjänsten i Nybro kommun och 
räddningstjänsten i grannkommunerna. 

Handel 
Handelsutvecklingen är i stor förändring i regionen just nu. I Kalmar kommun byggs ett nytt 
handelsområde runt IKEA vilket kan påverka den redan befintliga handeln i regionen. I 
Lessebo kommun anläggs ett nytt handelsområde på 7000 m2 i Kosta för bland annat outlet-
handel. Ytterligare handelsyta kommer att planeras. Även detta handelsområde kan påverka 
detaljhandeln i regionen. Nybro kommun är dock positiva till båda handelsetableringarna och 
tror att det gynnar hela regionen på sikt. 
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Kommunikationer 
Vägtrafiken, järnvägstrafiken och flygtrafiken är en mycket viktig fråga för alla kommuner. 
Målet att de lokala arbetsmarknaderna ska bli större ställer krav på mycket goda förbindelser. 
Nybro kommun vill gärna se ett pendeltåg Kalmar – Växjö – Karlskrona med fler stationer i 
till exempel Örsjö och Trekanten. För att detta ska bli möjligt måste det finnas fler mötesspår. 
En upprustning är även på gång av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona. Järnvägen 
från Kalmar till Alvesta är av riksintresse. 
 
Ur regional synvinkel är det överhuvudtaget viktigt att knyta ihop Östersjön – Göteborg – 
Norge – Köpenhamn – Stockholm och det är lika viktigt för godstransporter som för person-
transporter. 
 
Nybros viktigaste vägar är de genomgående riksvägarna, vilka är klassade som riksintresse av 
länsstyrelsen. Riksväg 25 går från Halmstad via Växjö till Kalmar och passerar söder om 
Nybro på Södra vägen. Riksväg 31 går från Nässjö/Jönköping via Vetlanda till Nybro. Mellan 
Nybro och Kalmar, på riksväg 25 går det mycket trafik, trafikmängden är cirka 9000 fordon 
per dygn. Övriga viktiga vägar ur regional synpunkt är väg 125 från Kalmar till Fagerhult som 
passerar Bäckebo, Alsterbro och Kråksmåla, väg 120 mot Emmaboda och Tingsryd samt väg 
838/1044 mellan Orrefors och Kosta som är viktig för Glasrikets utveckling. Vidare kan 
nämnas vägen mellan Ålem och Bäckebo, vilken används för arbetspendling mellan Nybro 
och Mönsterås och en stor del tyngre transporter som använder denna väg som ”genväg”. I 
övrigt är vägförbindelserna mellan Högsby kommun och Nybro kommun dåliga. För Kalmar 
län är väg E 22 viktig dels som förbindelse genom vårt långsträckta län men också som 
förbindelse till Stockholm och Köpenhamn.  
 
Både Kalmar och Växjö flygplats är viktiga för Nybro kommun. Det vore önskvärt med en 
direktbuss till Kalmar flygplats från Nybro. 

Att arbeta vidare med: 
Förbättra väg 25 från Nybro mot Växjö, vilket ingår i regionala planen för vägar. 

IT-kommunikationer 
Regionförbundet i Kalmar län har varit en sammanhållande part i länets utbyggnad av en IT-
infrastruktur. De statliga bidrag som har fördelats för så kallade reservförbindelser i vårt län 
handläggs och beslutas av Regionförbundet. Alla huvudförbindelser till kommunhuvudorterna 
med flera orter har alternativa eller kommer att få alternativa sträckningar av säkerhetsskäl. 

Vindkraft 
Nybro kommun vill gärna samarbeta med våra grannkommuner för att ta fram en planering av 
en utbyggnad av vindkraft i inlandet. 

Avfall 
Nybro kommun samarbetar med Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner i kommunal-
förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare för en strategisk planering av frågor om avfalls-
hantering, insamling och behandling av i första hand hushållsavfall samt myndighetsutövning 
inom avfallsområdet. Kalmarsundsregionens Renhållare driver Moskogens Avfalls-
anläggning, belägen i Kalmar kommun. På Moskogens Avfallsanläggning bedrivs en varierad 
verksamhet inom området avfallshantering. 
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Sammanställning av riksintressen i Nybro kommun 
Riksintresse för naturvård 
Jonsbo fly (5) 
Allgunnenområdet (20) 
Grytsjöområdet (27) 
Sjömaden (33) 
Gråstensmon (40) 
Barkeström (42) 
Flögstorp och Skedebäckshult - Smedstorp (46 och 47) 
Ljungbyån (62) 
Igersdela åsnät (81) 

Se även sidorna 27-29. 

Riksintresse för kulturmiljö 
Pukeberg
Orrefors
Kråksmåla 
Bäckebo

Se även sidorna 45-48. 

Riksintresse vägar, järnvägar och kraftledningar 
Riksväg 25 
Riksväg 31 
Järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda 
Kraftledning på 400 kV 

Se även sidorna 73 och 79. 

Riksintresse för totalförsvaret 
Riksintresset för totalförsvarets militära del, 3 kap 9 § 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. 
Kännedom om merparten av berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos 
kommunen och Länsstyrelsen. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning 
berörda av riksintresset. I Nybro kommun finns inga öppet redovisade områden som är av 
riksintresse för totalförsvarets militära del. Dock berörs Nybro kommun av buller från Kosta 
skjutfält.  

Riksintresset kan i Nybro kommun framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. De kan utgöra flyghinder eller störa olika 
typer av kommunikationssystem. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana 
plan- och bygglovärenden. Objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 90 meter 
inom tätort remitteras till Försvarsmakten. 
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Del 5 Miljökonsekvensbeskrivning 
Sedan den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser om miljöbedömningar i miljöbalken. 
Bestämmelserna ska enligt plan- och bygglagen tillämpas för översiktsplaner och detaljplaner. 
En behovsbedömning ska göras för att bedöma om en plan kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

En översiktsplan kan dock alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför behövs 
ingen behovsbedömning. Första steget i miljöbedömningen av en översiktplan blir därför att 
avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Samråd kring miljökonsekvensbeskrivningen gjordes samtidigt som samrådet om översikts-
planen mellan den 20 juli och 20 september 2006.  

Syfte och sammanfattning av översiktsplanen 
Översiktsplanen för Nybro kommun behandlar hela Nybro kommun. Men i januari 2004 
antogs en fördjupad översiktsplan för Nybro stad, vilken fortfarande gäller, varför inga nya 
förslag för åtgärder i staden presenteras i översiktsplanen.

Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt 
bebyggelseutvecklingen i kommunen. Översiktsplanen ska också beskriva allmänna intressen 
och kommunens miljösituation. En översiktsplan ska redovisa de riksintressen som finns i 
kommunen och hur dessa kan säkerställas samt mellankommunala frågor. 

Översiktsplan för Nybro kommun består av fem delar: 
1. Inledning och vision för hållbar utveckling. 
2. Allmänna intressen: 

Landskapet.
Människan och samhället. 
Miljö- och riskfaktorer. 

3. Tätorterna och landsbygden. 
4. Mellankommunala frågor och riksintressen. 
5. Miljökonsekvensbeskrivning.

Det övergripande målet för översiktsplanen är att Nybro kommun ska nå en långsiktigt hållbar 
utveckling och tillväxt. Vi strävar efter att bygga samhället så att det blir ekologiskt, socialt, 
kulturellt och ekonomiskt hållbart. De förslag som presenteras i översiktsplanen tar därför 
hänsyn till alla fyra hållbarhetsaspekterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen hjälper till att kontrollera att översiktsplanen blir ekologiskt 
hållbar och att vi når de nationella miljökvalitetsmålen. 

Nybro kommun har antagit lokala miljömål i Lokal Agenda 21 år 2004. Vidare har 
kommunen antagit en energiplan 2006. I verksamhetsplanen för samhällsbyggnadskontoret 
sker till viss del uppföljning av miljömålen. 

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
Samhällsbyggnadskontoret har samrått med länsstyrelsen den 14 februari 2006 om 
avgränsningen. Länsstyrelsen menar att en miljökonsekvensbeskrivning för en översiktsplan 
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ska resonera kring hur miljökvalitetsmålen påverkas av förslagen i översiktsplanen på ett 
överskådligt sätt. 

Samhällsbyggnadskontoret har i samband med ett möte med våra grannkommuner diskuterat 
den avgränsning länsstyrelsen föreslagit och tjänstemännen från grannkommunerna tyckte det 
var en bra och rimlig avgränsning. 

Kommunstyrelsen beslöt 2006-06-19 att avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen ska 
ske på följande sätt: 

1. Utgå från 6 kap. 12-13 §§ Miljöbalken som talar om vad en miljökonsekvens-
beskrivning ska innehålla samt vilka uppgifter som är rimliga. 

2. På ett enkelt och överskådligt sätt visa hur översiktsplanen påverkar möjligheterna att 
nå miljökvalitetsmålen.  

3. Ledstjärnan ska vara att det är den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, 
beskrivas och bedömas. Om det framkommer nya konkreta förslag vilka kan bedömas 
innebära en betydande miljöpåverkan ska dessa ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. 

4. De frågor som kan bedömas bättre i andra planer eller i tillståndsprövning ska inte 
ingå i miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen.  

Beskrivning av hur miljökvalitetsmålen påverkas av 
förslagen i översiktsplanen 
Här redovisas de miljömål som kommunen anser vara relevanta för översiktsplanen för Nybro 
kommun.  

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 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås. 

Nybro kommun har som mål i Lokal Agenda 21 att utsläppen av koldioxid från fossila 
bränslen ska minska med 15 % från år 2000 till år 2010. År 2000 var utsläppen 91 000 ton 
eller 4,6 ton per capita. 

Förbrukningen av fossila bränslen har inte minskat jämfört med år 2000 utan snarare ökat 
visar statistik från statistiska centralbyrån. En minskning har skett av förbrukningen av 
eldningsolja medan bensin och dieselanvändningen har ökat. En samverkan mellan åtgärder 
som stimulerar kollektivtrafik och cykeltrafik samt en övergång till biobränsle kan minska 
användningen av fossila bränslen. 
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De förslag som finns i översiktsplanen kan leda till både en minskning och en ökning av 
koldioxidutsläppen. I översiktsplanen föreslås olika åtgärder som kan leda till en minskning 
av bilåkandet. Vi föreslår till exempel att pendeltåg bör trafikera Örsjö, utbyggnad av 
cykelvägar i några av tätorterna samt fjärrvärmeutbyggnad i Orrefors. Om en bibehållen eller 
en ökning av befolkningen på landsbygden leder till mer bilåkande är svårt att säga. Vi vet 
inte om människor på landsbygden totalt kör mer bil än de som bor i staden. Däremot tycker 
vi att det är viktigt att det finns en befolkning på landsbygden som kan utveckla den gröna 
näringen med till exempel odling av energigrödor. 

En av effekterna på grund av klimatförändringen i Nybro kommun spås bli att vintrarna blir 
varmare och blötare med risk för översvämning medan somrarna blir varmare och torrare med 
risk för torka. 

Frisk luft 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska 
nås inom en generation. 

Nybro kommun har som mål i Lokal Agenda 21 att utsläppen av flyktiga cancerframkallande 
ämnen från förbränning ska ha halverats från 1 200 ton år 1995 till 600 ton år 2010. Ett annat 
mål är att 60-70 % av alla vedpannor är miljögodkända och har ackumulatortank. 
Kväveoxidutsläppen ska minska med 50 % till 425 ton år 2010 jämfört med år 1995. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft klaras i Nybro kommun. 

De åtgärder Nybro kommun i första hand kan göra för att hålla en god luftkvalitet är att gynna 
kollektivtrafik och cykling så att bilismen minskar. Öka mängden gods på järnväg istället för 
vägtransporter, vidare plantera träd och buskar längs vägar och runt industrier. Minska 
utsläppen från vedeldning genom upplysning hur man bäst eldar samt en övergång till 
fjärrvärme. Nybro kommun har en vedeldningspolicy från 1998. 

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av 
försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i 
tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Inriktningen är 
att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

I lokal Agenda 21 är målet att högst 15 % av antalet sjöar större än 1 hektar och 5 % av den 
totala sjöytan samt högst 15 % av sträckan rinnande vatten ska vara drabbade av försurning 
orsakat av människan.



___________________________________________________________________________

 196 

Nybro Energis mål, att utöka fjärrvärmen i Nybro stad, att bygga fjärrvärme i Orrefors samt 
att bygga en egen förbränningsanläggning för både fjärrvärme och kraftproduktion, bidrar till 
att minska behovet av olja för uppvärmning och minskad import av kolkraftsproducerad el. 

Giftfri miljö 
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska 
nås inom en generation. 

Det pågår en förstudie av glasbruksdeponier i de fyra glasbrukskommunerna som ska ligga till 
grund för beslut om saneringsåtgärder. På de tätortskartor som visas i översiktsplanen är de 
kända förorenade områdena markerade. I översiktsplanen redogörs för hur förorenade 
områden ska hanteras i planeringsprocessen, se sidan 94-95, miljö- och riskfaktorer. 

Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön 

I översiktsplanen i kapitel Miljö och riskfaktorer anges nya riktvärden för ny byggnation i 
närheten av kraftledningar jämfört med översiktsplanen från 1990.

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation.

Översiktsplanen föreslår att i samband med arbetet enligt vattendirektivet bör vattenvårds-
förbund bildas för Snärjebäcken, Ljungbyån och Hagbyån för att klara målet god vatten-
kvalitet.
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Levande sjöar och vattendrag 

 
 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås 
inom en generation. 

En fjärdedel av kommunens större vattendrag är hittills skyddade med stöd av Natura 2000. 
Översiktsplanen föreslår på några ställen strandnära bebyggelse men har vid framtagandet av 
dessa förslag tagit stor hänsyn till naturvärdena. Se vidare sidorna 29-31. 
 
Under del 2.1 Landskapet redovisas kommunens naturvärden samt hur dessa kan skyddas 
ytterligare. 

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. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 

 
Nybro kommun fortsätter att bevaka möjligheterna att Nybroåsen ska vara ett riksintresse för 
vattenförsörjningen. 
 
Översiktsplanen betonar vikten av att bevara de grusåsar som är viktiga för 
grundvattenbildning samt vikten av att vattenkvaliteten i Alsterån, Ljungbyån och Hagbyån är 
goda så att vattnet kan användas för infiltration eller ytvattentäkt. 
Kalmar kommun påpekar att ny bebyggelse inom Hagbyåns avrinningsområde kan påverka 
vattenkvaliteten negativt.  

Att arbeta vidare med: 
Nya vattenskyddsområden ska fastställas för grundvattentäkterna i kommunen.  

Myllrande våtmarker 

 
 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
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I lokal Agenda 21 är målet att minst 70 hektar våtmarker bör anläggas eller återskapas i 
odlingslandskap och skogsmark till år 2010. I översiktsplanen pekas inga sådana områden ut. 

Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

Mål i lokal Agenda 21 lyder: 7000 hektar produktiv skogsmark ska vara undantagen från 
skötsel med natur- och kulturmiljömål år 2010, vilket motsvarar 7 %. 

Nybro kommun har totalt 93 000 hektar produktiv skogsmark. År 2005 var 5,8 % av den 
produktiva skogsmarken skyddad. 

I översiktsplanen föreslås cirka 1,8 % av den produktiva skogsmarken avsättas som 
naturreservat eller skyddas med hjälp av biotopskydd eller naturvårdsavtal. Reservatsbildning 
har till största delen föreslagits inom områden för naturvårdens riksintresse. Om detta 
genomförs har vi nått miljömålet. 

Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Miljömålet att arealen hävdade ängar och betesmarker inte ska minska når vi i Nybro 
kommun. Den areal som har miljöstöd för betes- och ängsmarker har de senaste åren ökat i 
kommunen. I översiktsplanen finns en genomgång av värdefulla naturmiljöer med åtgärds-
förslag som leder till att ängar och hagmarker bevaras.  

Inriktningen på jordbruket i Nybro kommun är animalieproduktion och åkermarken odlas till 
80 % med vall. Fodersäd till djuren odlas på 16 %. 

Översiktsplanen anser att åkermark, ängs- och hagmarker inte bör tas i anspråk för 
bebyggelse. Nybro kommun ska vara restriktiv med att tillåta exploatering av värdefulla 
naturbetesmarker och mycket restriktiv med att tillåta exploatering av områden med grova 
träd.
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Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

I översiktplanen föreslås ett antal åtgärder för att skydda naturvärdena. Dessa förslag gynnar 
målen myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och 
djurliv. De förslag och de riktlinjer för ny bebyggelse som presenteras i översiktsplanen är 
gjorda så att stor hänsyn tas till att bevara natur- och kulturmiljövärden. Nybro kommun ska 
vara restriktiv med att tillåta exploatering av värdefulla naturbetesmarker och mycket 
restriktiv med att tillåta exploatering av områden med grova träd för att kunna gynna globalt 
utrotningshotade arter. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom 
en generation. 

Grundtanken som genomsyrar hela översiktsplanen är att vi ska nå en god bebyggd miljö 
såsom miljökvalitetsmålet anger. Översiktsplanen föreslår i första hand bebyggelse på mark 
som redan är anspråkstagen och som ligger nära befintlig infrastruktur och service. 
Översiktsplanen undviker att föreslå bebyggelse i områden med höga värden för natur, kultur 
eller friluftsliv. Om bebyggelse föreslås nära en sjö eller annat naturområde finns riktlinjer för
hur bebyggelsen ska anpassas, se avsnitt vatten under kapitel Landskapet. 

Översiktsplanen föreslår att det nuvarande kulturmiljöprogrammet bör revideras och 
kompletteras med det moderna kulturarvet. Det reviderade kulturmiljöprogrammet bör 
innehålla en plan för hur miljöerna kan bevaras. I översiktsplanen pekas på hur viktigt det är 
att öka andelen permanent boende i tomma hus på landet för att på detta sätt kunna bevara 
kulturarvet på landsbygden och i de mindre tätorterna. 

Buller och radon, se del 2.3 Miljö- och riskfaktorer. 
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Beskrivning av planförslag som kan leda till en betydande 
miljöpåverkan eller påverkan på Natura 2000-område. 
I översiktsplanen föreslås få konkreta planer på sådan verksamhet som kan antas leda till en 
betydande miljöpåverkan. Områden för industriverksamhet finns föreslagna i översiktsplanen 
och om dessa realiseras får en miljöbedömning göras i kommande detaljplaner.  

En av få konkreta planer är familjeparken i Orrefors vilken har bedömts ha betydande 
miljöpåverkan i den behovsbedömning som har gjorts i samband med detaljplanen. 

I översiktsplanen finns inga förslag som vi anser kan leda till en betydande påverkan på ett 
Natura 2000-område. Översiktsplanen föreslår bebyggelse på två ställen där Natura 2000-
område kan påverkas. Det ena stället är fritidsbebyggelse vid Långegöl vid Målerås i närheten 
till Gråstensmon, det andra är i närheten av Maltebo damm och Ljungbyån i Kristvallabrunn. 
Ny bebyggelsen måste i så fall utformas med särskild hänsyn till naturvärdena. 

Uppföljning av åtgärder och genomförandet av planen och 
dess konsekvenser. 
Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen föreslås ske i samband med aktualisering av 
översiktsplanen.

Som en fortsättning på både Agenda 21-arbetet och framtagandet av översiktsplanen planerar 
samhällsbyggnadskontoret att bygga upp en informationsbas om miljön med syfte att bland 
annat kunna prioritera och följa upp miljömålsarbetet. 
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Sammanställning av olika förslag till åtgärder samt 
”Att arbeta vidare med”. 
 
För att underlätta läsandet av översiktsplanen för Nybro kommun finns här en samman-
ställning av de olika åtgärder som presenteras. 
 
Del 1: Inledning 
I inledningen presenteras en vision för hållbar utveckling och vilka strategier kommunen har 
för den fysiska planeringen ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt synsätt. 
 
Del 2. Allmänna intressen 
Allmänna intressen beskriver situationen i Nybro kommun vad gäller en rad olika frågor och 
hur kommunen avser att agera samt vad vi måste arbeta vidare med. Avsnittet är uppdelat i 
Landskapet, Människan och samhället samt Miljö- och riskfaktorer. 
 
Del 3. Tätorterna och landsbygden 
I Tätorterna och landsbygden redovisas vilka förslag som finns för de åtta tätorterna samt för 
några mindre orter. Avsnittet är uppdelat i Norra, Västra, Södra och Östra kommundelen. 
 
Del 4: Mellankommunala frågor 
Här redovisas vilka frågor som berör våra grannkommuner samt vilka frågor vi anser vara 
viktiga att arbeta vidare med. 
 
Del 5. Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Sidan  
5-14 DEL 1. INLEDNING 
11-14 Målsättningar för hållbar utveckling i översiktlig fysisk planering. 

Läs i dokumentet. 
15-104 DEL 2. ALLMÄNNA INTRESSEN. 
15-51 2.1 Landskapet. 
18-35 Värdefulla naturområden 
18 Skyddet av naturbetesmarker och lövträd. 

Nybro kommun ska vara restriktiv med att tillåta exploatering av värdefulla 
naturbetesmarker och mycket restriktiv med att tillåta exploatering av områden med 
grova lövträd för att skydda arter som är globalt utrotningshotade. 

20 Skyddad natur, naturreservat. 
Att arbeta vidare med: 
Naturreservaten bör göras mer tillgängliga för allmänheten genom bättre 
marknadsföring, skyltning och andra åtgärder som underlättar för besökaren dock med 
den hänsyn som krävs för att naturvärdena ska kunna bevaras. 
Kommunen ska göra naturreservatet Bjällingsmåla mer besöksvänligt.  

27 Riksintressen för naturvård. 
För varje område finns kommunens synpunkter över vad som behöver göras för att 
säkerställa riksintresset. Kommunen har 9 områden av riksintresse. 
Att arbeta vidare med: 
Diskussion bör ske med länsstyrelsen om gränserna för riksintressen bör ändras eller 
förtydligas. Skyddsbehovet längs hela Ljungbyåns riksintresse bör utredas. 
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31 Övriga naturområden.  
Här behandlas totalt 29 områden som har högsta naturvärde, klass I, och ett urval av 
de med mycket högt naturvärde, klass II, för vilka kommunen föreslår åtgärder för att 
naturvärdena ska bevaras. 
Att arbeta vidare med: 
Inventering och beskrivning av naturvärden bör ske i område 14, 24, 25, 30, 42 
(Orranäsa gärde), 91, 92, 93, 95, 102 och 103 för att utreda behovet av 
naturvårdsavtal och biotopskydd. 
Skyddet för Orrefors och Madesjö–Hagnebo behöver utredas speciellt. 
Samråd bör ske med Skogsstyrelsen om frivilliga naturvårdsavtal och biotopskydd. 

39-43 Vatten 
39 Sjöar och vattendrag. 

Att arbeta vidare med: 
I samband med arbetet enligt vattendirektivet bör vattenvårdsförbund bildas för 
Snärjebäcken, Ljungbyån och Hagbyån för att klara målet god vattenkvalitet. 

39 Strandskydd. 
Kriterier redovisas för bebyggelse innanför strandskyddet. 
Kommunen föreslår områden som kan vara lämpliga att planläggas för strandnära 
bebyggelse och där i så fall strandskyddet delvis behöver upphävas i en detaljplan. 
Områdena är följande: 
Norra kommundelen: Permanentbostäder i Alsterbro samhälle vid Stora Hindsjön, 
Fritidsboende i Skoghult vid Lille Hindsjön, Fritidsboende och permanentboende i 
Sandslätt vid Hinsaryd göl.  
Västra kommundelen: Permanentbostäder, fritidshus och stugby i Pålavik vid 
Orranäsasjön, Utökad camping i Riveberg utmed Ljungbyån och fritidshus vid 
Långegöl utanför Målerås. 
Södra kommundelen: Permanentbostäder vid Örsjösjön. 
Östra kommundelen: Permanentbostäder i Kristvallabrunn vid Maltebo damm. 
 
Områden att bevaka: 
Befintlig strandnära bebyggelse vid Madesjösjön. 

45-55 Kulturarvet 
45 Riksintressen för kulturmiljövården. 

nder varje står förutsättningar för att 
kulturvärdena ska bibehållas. Uppgifterna är hämtade från länsstyrelsen.  
Kråksmåla: 
Att arbeta vidare med: 
Utreda hur Kråksmåla kan bevara sin status som riksintresse. 
Bäckebo: 
Att arbeta vidare med: 
Skötselplan, bevarandeplan, information till skogsägare och skyltning. 

48 Byggnadsminne. 
Förslag: 
Nybro kommun och fastighetsägaren, Orrefors-Kosta Boda AB, anser att 
Hammarsmedjan i Orrefors är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde 
och att den därför bör byggnadsminnesförklaras. 

49 Fornminnen. 
Att arbeta vidare med: 
De fornlämningar som är mest allmänt och pedagogiskt intressanta bör vårdas och 
synliggöras. 

Fyra områden i kommunen är riksintressen. U
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50 Kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader. 
Att arbeta vidare med: 
I enlighet med miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" ska den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen i kommunen vara identifierad senast 2010. Det ska dessutom 
finnas ett program för att, genom detaljplan eller andra sätt, skydda dessa värden. 
Nybro kommun ska genom exempelvis stadsvandringar och information på hemsidan 
sprida kunskapen om dessa värden till allmänheten. Fastighetsägare, byggmästare, 
mäklare med flera med stor betydelse för förvaltningen av vår byggnadskultur 
kommer att erbjudas särskild information. 

51 Kulturminnesvårdsprogram för Nybro kommun. 
Att arbeta vidare med: 
Det nuvarande kulturmiljöprogrammet behöver revideras och kompletteras med det 
moderna kulturarvet. Det reviderade kulturmiljöprogrammet bör även innehålla en 
plan för hur miljöerna kan bevaras. Ett exempel på en kulturmiljö som bör lyftas fram 
är de så kallade ”stensträngarna” utanför Gullaskruv. Här finns ett stycke teknik- och 
industrihistoria från järnvägsepoken som bör göras tillgängligt för allmänheten med 
skyltning och rastplats, både vid riksväg 31 och vid rid/cykelleden på den gamla 
banvallen. Man skulle kunna tro att platsen utgör en rest av ett forntida gravfält med 
det är en ”deponi” av oanvändbart fyllnadsmaterial från järnvägsbygget år 1876. 

53 Värdefull vägmiljöer och broar. 
Att arbeta vidare med: 
För de vägar där kommunen har huvudmannaskap ska målsättningen vara att ta 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena som vägmiljön har. Information om berörda 
vägar och broar bör spridas till alla som är ansvariga för skötsel och underhåll av 
dessa vägar. 

57-106 2.2 Människan och samhället.
61 Kommersiell service. 

Att arbeta vidare med: 
Kommunen ska ta fram en serviceplan där åtgärder föreslås för att upprätthålla en 
rimlig servicenivå för alla invånare i kommunen. Kommunen bör även ta fram en 
handelsstrategi i syfte att utveckla den attraktiva handelsplatsen Nybro–Glasriket. 

66 Omsorg.
Att arbeta vidare med: 
Omsorgsnämndens mål är att under det närmaste åren skapa mötesplatser runt om i 
kommunen. Fler boende för den åldrande befolkningen i Nybro kommun bör 
tillskapas. 

69 Kultur och fritid. Samlingslokaler.
Att arbeta vidare med: 
Många samlingslokaler är i stort underhållsbehov. En plan bör tas fram för att 
bestämma vilka lokaler som är viktigast att behålla och hur dessa kan underhållas. 

69 Kultur och fritid. Friluftsliv. 
Att arbeta vidare med: 
Att utveckla området kring Allgunnen och Alsterån till ett mer välkänt besöksmål 
”Den nära vildmarken”. Det kommunala naturreservatet Bjällingsmåla bör göras mer 
besöksvänligt.
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73 Transporter och kommunikationer. 
Flyg. 
 Att arbeta vidare med: 
Verka för en flygbuss från Nybro till Kalmar Flygplats. 
Tåg. 
Att arbeta vidare med: 
Fortsätta verka för pendeltåg i regionen med hållplatser i Örsjö och Hanemåla. 
Buss. 
Att arbeta vidare med: 
Förbättra utformningen av busshållplatserna när det gäller utseende och 
trafiksäkerhet. 
Vägar. 
Att arbeta vidare med: 
Förbättra väg 25 från Nybro mot Växjö. 
Förbättra väg 31 mellan Nybro och Orrefors samt bygga en ny infart till Orrefors. 
Gång- och cykelvägar. 
Att arbeta vidare med: 
Fortsätta samarbeta med vägverket för att höja trafiksäkerheten för skyddade 
trafikanter i våra tätorter och mindre samhällen. I första hand ska säkra cykel- och 
gångvägar finnas till skolor och förskolor. 

76 IT, bredband och telefoni. 
Att arbeta vidare med: 
Inför varje större planinsats där man bedömer att IT-infrastrukturen ha betydelse bör 
man kontrollera vilken teknik som är mest lämplig. 
Vid planering av nya fastighetsområden bör man alltid förbereda för fiberanslutning 
till respektive fastighet. 

79 Energiförsörjning. Produktion, tillförsel och distribution av energi. 
Att arbeta vidare med: 
Nybro Energi AB har som mål att utöka fjärrvärmen i Nybro stad. Nybro energi 
planerar att bygga fjärrvärmeverk i Orrefors och en förbränningsanläggning för 
fjärrvärme och kraftvärmeproduktion i Nybro stad. 

80 Energiförsörjning. Vindkraft. 
Att arbeta vidare med: 
Kommunen ska planera för en utbyggnad av vindkraft i kommunen i en tematisk 
fördjupning till översiktsplanen. Nybro kommun vill gärna samarbeta med våra 
grannkommuner i frågan. 

85 Naturresursförsörjning. 
Grundvattenförekomster och grusåsar. 
Att arbeta vidare med: 
Fortsätta bevaka möjligheten att Nybroåsen ska bli riksintresse för vattenför-
sörjningen. 

86 Vatten och avlopp. 
Att arbeta vidare med: 
Fastställa nya vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Nybro kommun. 
Utreda en utbyggnad av vatten- och avlopp mot S:t Sigfrid för att möjliggöra ny 
bebyggelse. 
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87 Dagvatten. 
Att arbeta vidare med: 
En strategi för dagvattenhanteringen i kommunen bör utarbetas där en samlad 
bedömning görs av hur dagvatten av olika typ och ursprung skall hanteras. 

87 Avfall. 
Att arbeta vidare med: 
Hur förorenad mark ska behandlas beskrivs i del 2.3 Miljö- och riskfaktorer. 
Omhändertagande av olika sorters avfall kommer att beskrivas i den kommande 
avfallsplanen. Det är särkilt viktigt att behandla frågan om hur vi ska hantera 
komposterbart material. Återvinningsstationerna i kommunen ska vara lättillgängliga 
samt snyggt och praktiskt utformade. 

93-106 2.3 Miljö- och riskfaktorer 
93-98 Miljöfarlig verksamhet 
94 Skyddsavstånd.  

Avvikelser från rekommenderade avstånd enligt Boverkets allmänna råd ska alltid 
motiveras. 

994 Nedlagda verksamheter. 
Behandling av förorenade områden. 
Att arbeta vidare med: 
Utreda behov av platsspecifika riktvärden för förorenade områden i Nybro kommun. 

96 Buller. 
Att arbeta vidare med: 
Ta fram en policy för att förebygga buller vid nybyggnation. 
 Kommunen bör enligt samma etappmål som Vägverket utreda och åtgärda buller-
problem vid vägar som tillhör kommunen. För att kunna göra detta behöver 
bullerkällor och bullerutsatta områden kartläggas. 

97 Elektromagnetiska fält från kraftledningar. 
Nya riktlinjer fastslås jämfört med de riktlinjer som fanns i översiktsplan från 1990. 

99-106 Risk för olyckor 
103 Farligt gods. Uppställningsplatser. 

Att arbeta vidare med: 
En utredning bör göras för att hitta och anlägga lämpliga uppställningsplatser för 
farligt gods och skadade transportenheter. 

104 

105 Översvämning. 
Att arbeta vidare med: 
Ta fram planeringsunderlag för bedömning av översvämningsrisker i första hand för 
Nybro stad. 

105 Skydd av dricksvatten. 
Att arbeta vidare med: 
Fastställa nya vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Nybro kommun. 

Riskbedömning och analys vid byggnation närmare än 100 meter. 
Ny byggnation vid rekommenderade vägar för farligt gods. 
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107-181 DEL 3 TÄTORTER  OCH LANDSBYGD  
107 Inledning 

Resonemang om hur de mindre tätorterna och landsbygden kan utvecklas. 
 Förslag till förändringar föreslås för varje tätort, 8 stycken, samt för några 

mindre samhällen, 7 stycken.  
Läs mer i dokumentet. 

109-129 Norra kommundelen. 
Alsterbro, Kråksmåla, Skoghult, Bäckebo, Abbetorp och Rugstorp. 

131-157 Västra kommundelen. 
Målerås, Orrefors, Gullaskruv, Flygsfors, Flerohopp, Gadderås. 

159-167 Södra kommundelen. 
Örsjö, Alsjöholm. 

169-177 Östra kommundelen. 
Kristvallabrunn, S:t Sigfrid. 

183-186 Del 4. Mellankommunala frågor 
Följande frågor anser kommunen att vi bör arbeta vidare med vad gäller den 
fysiska planeringen. 
Att arbeta vidare med: 
Området runt Alsterån och Allgunnen: Samordna Nybros, Högsbys och 
Mönsterås kommuners arbete med att utveckla områdets naturvärden, områdets 
tillgänglighet och möjligheter för turism och friluftsliv samt marknadsföring av 
området. 
 
Fortsätta bevaka möjligheterna att Nybroåsen ska bli riksintresse för 
vattenförsörjningen. 
 
I samband med arbetet enligt vattendirektivet bör vattenvårdsförbund bildas för 
Snärjebäcken, Ljungbyån och Hagbyån för att klara målet god vattenkvalitet. 
 
Knyta samman olika vandrings-, cykel- och ridleder till ett sammanhängande nät. 
 
Förbättra väg 25 från Nybro mot Växjö, vilket ingår i regionala planen för vägar. 
 
Nybro kommun vill gärna samarbeta med våra grannkommuner för att ta fram en 
planering av en utbyggnad av vindkraft i inlandet. 

191 Del 5. Miljökonsekvensbeskrivning 
Beskriver hur översiktsplanen påverkar de nationella miljökvalitetsmålen, 
påverkan på Natura 2000-områden samt om någon åtgärd kan leda till betydande 
miljöpåverkan. 

 

NA EN
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Länsstyrelsen i Kalmar län Granskningsyttrande. 
Nybro kommun har, i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), översänt 
utställt förslag till översiktsplan för Nybro kommun, till länsstyrelsen. 

Under utställningstiden ska länsstyrelsen, enligt PBL 4:9, avge ett granskningsyttrande till 
kommunen. Av yttrandet ska framgå om: 

1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken (MB), 
2. förslaget kan medverka till att en miljökonsekvensnorm enligt 5 kap miljöbalken 

överträds,
3. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
4. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till 

behovet av skydd mot olyckshändelser. 

Detta granskningsyttrande är en del av översiktsplanen och ska därför fogas till översikts-
planen då den antagits. 

Sammanfattning
Länsstyrelsen vill börja med att berömma kommunen för den utförliga beskrivningen av av-
snittet ”Miljö- och riskfrågor”. Även många andra avsnitt är väl beskrivna. Allmänt kan läns-
styrelsen konstatera att kommunen har beaktat, och i stort tillgodosett, de flesta synpunkter 
som länsstyrelsen lämnat i samrådsyttrande 2006-09-22 över ÖP-förslaget, dock följer nedan 
några återstående synpunkter.

Tillgodoseende av riksintressen enligt miljöbalken 

Natur- och kulturmiljövård 
Höga natur- och kulturvärden i naturbetesmark råder inom det område som av kommunen är 
utpekat som utvecklingsområde för bostäder, norr om Ödegårdsviken i tätorten Alsterbro-
Sandslätt. Länsstyrelsens bedömning är den att området kan bli komplicerat att bebygga. 
Kommunen har valt att inte bemöta denna fråga i samrådsredogörelsen. Av samrådsredo-
görelsen borde framgå motivering till varför kommunen vidhåller utvecklingsområdet. 
Länsstyrelsens bedömning är fortfarande att detta område inte bör bebyggas.  
Om frågan om bebyggelse inom detta område ändå blir aktuell måste, i vart fall, ett förslag till 
detaljplan tas fram, där dessa frågor lyfts ytterligare.

Kulturmiljövård 
Länsstyrelsen bedömer fortfarande att även Hållsdammen bör ingå i riksintresset för kultur-
miljövård i Orrefors.  

Hälsa och säkerhet
Verksamhetsområdet väster om väg 563 (Flygsforsvägen) i Flygfors är länsstyrelsen tveksam 
till. Utbredningen av verksamhetsområdet är mycket stor och länsstyrelsen anser att det krävs 
en djupare analys beträffande expansionens omgivningspåverkan och därmed frågor som rör 
hälsa och säkerhet. För att försöka åstadkomma en bra och hållbar lösning krävs att olika 
alternativa lokaliseringar, där lämpligheten i förslaget samt eventuell miljöpåverkan, utreds. 

Länsstyrelsen har tidigare framfört tveksamheter till lokalisering av ett nytt verksamhets-
område sydöst om riksväg 31 i Orrefors. Kommunen har kommenterat detta och det anges i 
beskrivningen att området kommer att tas i anspråk först i tredje hand när andra möjligheter är 



___________________________________________________________________________

 210 

uttömda. Länsstyrelsen accepterar detta men anser att beteckningen på kartan då kunde visa 
detta t ex som ”reservområde – verksamheter”.  

Kommunikationer
Vägverket har i särskilt yttrande, daterat 2007-02-27, lämnat värdefulla synpunkter till 
kommunen och länsstyrelsen.  

Mellankommunala frågor
Mönsterås kommun framhåller det gemensamma avrinningsområdet för Alsterån och ett ut-
ökat samarbete kring frågor inom avrinningsområdet. Länsstyrelsen ser mycket positivt på 
detta.

Länsstyrelsen vill poängtera fortsatta ansträngningar för utbyggnad av väg 25 på sträckan 
Nybro-Eriksmåla- Hovmantorp i enlighet med synpunkterna från Lessebo kommun. 

Länsstyrelsen vill också poängtera vad Emmaboda kommun framhåller i sitt yttrande 
beträffande planering för vindkraft och att ett samarbete i denna fråga kan komma till stånd. 
Ett sådant samarbete kanske också bör omfatta Högsby kommun. 

Högsby kommun framhåller vidare även samarbetet kring Allgunnenområdet samt Alsteråns 
avrinningsområde. 

När det gäller de mellankommunala intressena gentemot Kalmar kommun vill länsstyrelsen 
särskilt framhålla vattenförsörjningsintressena i båda kommunerna och att dessa fortsatt blir 
föremål för gemensamma ställningstaganden. 

Övriga rådgivande synpunkter 
Flera av de planerade byggnationerna i strandnära lägen kan komma att behöva föregås av 
kulturhistoriska och/eller arkeologiska utredningar. Det vore bra att ha med det som en upp-
lysning i översiktsplanen. 

Innehållsförteckningen bör omarbetas så det blir lättare att hitta i handlingen. Ett exempel på 
detta: vill man veta vart det står om vindkraft eller t ex försvarets intressen, är det inte helt 
givet vilken rubrik som man bör gå efter, så en lite tydligare förteckning är önskvärd. 

I beredningen av detta ärende har länsrådet Anne-Li Fiskesjö beslutat och planhandläggare 
Britta L Johansson varit föredragande. Deltagit har också plan- och bostadsfunktionen 
Ingegärd Widerström, kulturmiljöfunktionen Birgitta Eriksson, Miljöresursfunktionen Roland 
Enefalk och Susanne Martinsson, Beredskapsfunktionen Ana B Norlén och 
Naturresursfunktionen Stefan Lindquist. 

Anne-Li Fiskesjö   Britta L Johansson 
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Samhällsbyggnadskontoret  
Vägverket
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