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Kommunfullmäktiges vision är att ”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”. 

För att nå visionen är det viktigt att vi utnyttjar våra resurser på ett bra och 
ansvarsfullt sätt. En viktig resurs är våra rika natur- och kulturmiljöer med härliga 
sjöar. Den attraktionskraft som natur och sjöar innebär kan bidra till kommunens 
utveckling, så att underlaget för servicen på landsbygden behålls. Ett sätt är att öka 
förutsättningarna att driva företag, arbeta och bo på landsbygden, genom att utnyttja 
en del av våra strandnära områden. Genom att stödja skapandet av attraktiva företags
- och boendemiljöer kan vi öka antalet boende på landsbygden.  

Samtidigt står vi inför utmaningen att bevara skyddsvärda natur- och kulturmiljöer, 
så att inte allmänhetens intressen, det rika växt- och djurlivet och miljön påverkas 
negativt av ny bebyggelse. Med detta tillägg till översiktsplanen skapar vi 
förutsättningar för både landsbygdsutveckling och ett långsiktigt bevarande av 
strandmiljöerna. Attraktiva natur-, kultur- och boendemiljöer som helhet är en god 
grund för framtida utveckling. 
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Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan, ÖP. En
översiktsplan behandlar mark- och vatten-
användningen samt bebyggelseutvecklingen för
kommunens hela yta. 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 viktigaste
planeringsinstrument som genom sin grundliga
process får en särskild tyngd i jämförelse med
andra kommunala beslutsunderlag.
Planeringsprocessen ger medborgarna insyn i
arbetet 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.

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
sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.

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 kommun-
invånarnas värderingar förändras. Kommun-
fullmäktige 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.

Nybro kommuns aktuella översiktsplan är från år
2007. I Nybro stad har vi en fördjupad
översiktsplan, FÖP Nybro 2013.

Strategiskt översiktsplanearbete

Den kommunomfattande översiktsplanen och den
fördjupade översiktsplanen för Nybro stad är våra
två huvuddokument som sätter den strategiska
agendan för staden, orterna och landsbygden.
Nybro kommun jobbar efter hand med att dela
upp översiktsplanedokumenten på fler, mindre
omfattande dokument under teman eller som
fördjupningar. Detta ger oss möjlighet att gå
djupare in på specifika frågor utan att få för stora
och tungrodda planer. Därmed går det lättare och
snabbare att uppdatera materialet när det behöver
revideras. Ett tillägg till översiktsplanen kan
även behandla en fråga som inte tagits upp
tidigare eller behandlats tillräckligt i kommunens
översiktsplan.

Översiktsplaneringen berör många delar av den
kommunala förvaltningen och ges därför en bred
förankring inom kommunens organisation.
Översiktsplaneringen ska vara ett ständigt
pågående arbete som är en naturlig del i
diskussionerna kring Nybro kommuns utveckling

Varför tar vi fram en LIS-plan?

Syftet med detta tillägg till Nybro kommuns
översiktsplan är att dels identifiera områden som
långsiktigt bör skyddas och dels områden som är
lämpliga för framtida lättnader i strandskyddet. I
förlängningen ger detta kommunen en möjlighet
att erbjuda nuvarande och framtida invånare en
möjlighet till både rekreation och friluftsliv i
strandmiljöer samt ett boende i en attraktiv miljö
nära natur och vatten, samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen, PBL, 3 kap 2-3§ står
följande: ”Översiktsplanen ska ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas och
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande.”

4§ säger: ”Kommunen ska i översiktsplanen
redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att

Inledning
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enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid
beslut om användningen av mark- och
vattenområden kommer att tillgodoses. I
redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4
kap. miljöbalken anges särskilt.”

23§ säger: ”En översiktsplan kan ändras för en
viss del av kommunen. Den kan också ändras
genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt
allmänt intresse. En ändring av planen för en viss
del av kommunen får redovisas med en annan
detaljeringsgrad än för översiktsplanen i övrigt.”

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.

Läs även om strandskyddslagstiftningen på sidan
13.

Medborgardialog

Genom planprocessen blir tillägget till
översiktsplanen förankrat hos sakägare,
medborgare och politiker i Nybro kommun.
Dokumentet har funnits tillgängligt både på
kommunens webbplats och i tryckt form under
såväl samråd och utställning samt efter antagande.
De fastighetsägare som berörs av denna plan bör
inte se den som ett hot utan istället som en
möjlighet att utnyttja tidigare svårutnyttjad mark.
Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ta
ställning till om den utvidgade möjligheten ska
utnyttjas eller inte.
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Så här går arbetet till

Framtagningsskede

Detta är en lång process som tar flera månader eller till och
med år. Under denna period samlas underlagsmaterial in för
bedömningar av till exempel framtida utbyggnadsområden.
Detta sker genom faktainsamling från databaser, bibliotek
och tidigare utförda undersökningar, men även genom enkä-
ter, intervjuer och samtal med allmänhet, företagare och orga-
nisationer.

Samrådsskede

Planen för Landsbygdsutveckling i strandnära läge var ute på
samråd under perioden 2 april-31 maj, 2014. Under denna
tvåmånadersperiod gavs allmänheten möjlighet att lämna syn-
punkter på det förslag som lämnas fram av kommunen.

Utställningsskede

Planen var på utställning under perioden 10 november 2014–
18 januari 2015. Inför utställningen revideras planförslaget
utefter de synpunkter som kom in under samrådsperioden.
Till utställningsmaterialet hör en samrådsredogörelse som
besvarar alla inkomna yttranden.

Antagandeskede

Efter utställningen har mindre justeringar gjorts i materialet
efter inkomna synpunkter. Ett granskningsutlåtande som be-
svarar alla inkomna synpunkter har tillkommit planen.

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2015-03-30 och vann
laga kraft 2015-04-30.

Sammanställning av
inkomna y ttrande

Utlåtande

Utställning
10 november 2014–

18 januari 2015

Framtagande av
samrådsförslag

Samråd
2 april—31 maj,

2014

Sammanställning av inkomna

yttrande

Samrådsredogörelse

Revidering av
samrådsförslag

Revidering av
utställningsförslaget

Antagande i
kommun-

fullmäktige

Planen vinner
laga kraft
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Här följer de visioner och mål som påverkar
planeringen för landsbygdsutveckling i
strandnära läge.

Nybro kommuns vision 2013

Vården, skolan och omsorgen ska vara god och
kvalitetssäkrad.

Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är

en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i.

Mål från översiktsplanen

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

 Nybro ska vara en kommun som erbjuder
ett tryggt vardagsliv och som ger barn goda
uppväxtvillkor.

 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.

En livsmiljö med historiskt djup

 Byggnader och miljöer som är
kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas och
skötas så att dess värden inte går förlorade.

En av norra Europas
starkaste regioner inom besöksnäringen

 Aktivitetsturism och naturturism i samklang
med naturmiljön och det småländska
kulturlandskapet ska fortsätta att utvecklas.

 Boendemöjligheterna för besökare ska
förbättras, bland annat genom att
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
prioriteras.

En levande landsbygd – rik på hästar

 Förutsättning-arna 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 livskvalitet.

 Antalet boende på landsbygden ska öka och
underlaget för service behållas.

 Boendet på landsbygden ska stärkas genom
fler möjligheter till boende i strandnära
lägen och boende med goda möjligheter att
hålla hästar.

En långsiktig god hushållning
med mark, vatten och naturresurser

 Vi ska utnyttja våra areella och fysiska
resurser till det de är bäst lämpade för.
Långsiktiga intressen ska väga tyngre än
kortsiktiga.

 I första hand ska vi bygga på mark som
redan är ianspråktagen eller ligger nära

befintlig infrastruktur.

 Odlingslandskapet ska bevaras rikt, varierat
och levande, varför exploatering av
åkermark ska undvikas.

God hänsyn till klimatförändringar

 I all samhällsplanering tar vi hänsyn till
klimatförändringar. Ytor som riskerar att
översvämmas ska inte planläggas för
bostäder eller verksamheter (om inte
riskerna kan elimineras genom åtgärder).

Ett rikt växt- och djurliv
ska gynnas och bevaras

 Värdefulla och intressanta natur- och
kulturmiljöer ska vårdas och skyddas.

 Kommunen ska vara restriktiv med att
tillåta exploatering av värdefulla naturbetes
-marker och mycket restriktiv med att tillåta
exploatering av områden med grova

lövträd, för att skydda arter som är globalt
hotade.

Sjöar och vattendrag samt grundvattnet
ska ha en god ekologisk status

 Kommunens sjöar ska erbjuda goda
möjligheter för bad, friluftsliv och fiske.

Visioner och mål
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Landsbygdsutveckling

Befolknings- och
bebyggelseutveckling

För att klara kommunens vision måste den lång-
siktiga trenden med minskande befolkning brytas.
Totalt har befolkningen i kommunen minskat nå-
got de senaste 10 åren (2000-2010) med -0,7 %,
men variationen inom olika delar av kommunen
är stor. Befolkningen i Nybro stad har de senaste
10 åren (2000-2010) ökat med 4,0 %, medan be-
folkningen i de mindre tätorterna har minskat
med -10,4 %. På den rena landsbygden har be-
folkningen minskat med -4,6 %.

Studerar man bebyggelseutvecklingen ser man
likartade trender, men med ett i detta samman-
hang stort och viktigt undantag. Under perioden
2001-2011 har 73 enbostadshus byggts i Nybro
kommun. Dessa villor möjliggör rent statistiskt
en befolkningsökning/inflyttning på drygt 200
invånare och har därmed starkt bidragit till att
motverka befolkningsminskning. Av dessa ny-
byggda villor har 64 % byggts i Nybro stad, me-
dan övriga villor byggts på den rena landsbygden.
Ingen villa har byggts i någon av de mindre tätor-
terna (förutom en återuppbyggnad efter brand).

Eftersom en så stor andel av enbostadshusen i
kommunen byggs på landsbygden så bidrar de
starkt till att bevara underlaget för service i alla
delar av kommunen. För kommunens utveckling
är det därför nästan lika viktigt att få fram attrak-
tiva tomter på landsbygden som i Nybro stad. I
staden tillkommer behovet av tomter för flerbo-
stadshus. Möjligheter till boende i attraktiva lägen
på lands-bygden bedöms därför av kommunen
som nödvändigt för att kunna nå visionen om en
växande kommun. Ett sätt att skapa attraktiva bo-
enden är möjligheterna att bo i strandnära lägen.

Landsbygdsutveckling i
Kalmar län och Nybro kommun

Den definition av landsbygd som används här ut-
går från Landsbygdsprogrammet för Kalmar län,
vilket i sin tur utgick från Glesbygdsverkets defi-
nition. Till landsbygd räknas inte tätorter med
mer än 3000 invånare och området inom 5 minu-
ters bilresa från denna tätort.

Landsbygdsutveckling är projekt och åtgärder
som ger en långsiktigt hållbar näringslivsutveckl-
ing på landsbygden. De är främst inriktade mot
att öka förutsättningarna att driva företag, arbeta
och bo på landsbygden genom att stödja skapan-
det av attraktiva företags- och livsmiljöer. Åtgär-
derna kan även bidra till attraktiva natur-, kultur-
och boendemiljöer som bas för nya affärsmöjlig-
heter och en god livskvalitet i landsbygdsområ-
den. Sammantaget ska de bidra till att behålla el-
ler öka antalet boende på landsbygden, så att un-
derlaget för service behålls.

Landsbygdsprogrammet för Kalmar län revidera-
des senast 2008-10-31. Syftet med programmet är
att visa på hur Sveriges landsbygdsprogram för
2007-2013 genomförs och organiseras lokalt i
Kalmar län.

Från de fokusområden som tas upp i landsbygds-
programmet för Kalmar län är följande aktuella
för detta dokument:

 Utveckla och förvalta landskapets natur-
och kulturvärden samt dess vattenmiljöer.

 Ökad livskvalitet i attraktiva boendemiljöer
genom lokal mobilisering, förbättrad infra-

struktur, diversifierat näringsliv och ut-
veckling av goda servicelösningar på lands-
bygden.

Näringsliv, natur- och kulturmiljöer

Landsbygdsföretag i länet återfinns inom olika
branscher. Många har koppling till turism eller
småskalig produktion av livsmedel. I och med
bredbandsutbyggnaden kan många tjänste-
företagare verka med den egna bostaden som bas
och behöver då inte lokaliseras till tätorter.

I Kalmar län finns 55 hästar per 1000 invånare,
en täthet som är näst högst i Sverige. Detta gör att
det på landsbygden finns potential att utveckla
hästgårdar och det finns även en efterfrågan på
sådana bostäder. I Nybro kommun är tätheten
ännu högre (cirka 60 hästar per 1000 invånare),
vilket gör denna fråga särskilt viktig här.
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Skogen och skogsbruket i Kalmar län har möjlig-
het och framtida potential att bidra till stärkt reg-
ional konkurrenskraft och ökad sysselsättning.
Det finns idag ett behov av att höja standarden på
både skogsbilvägnätet och de enskilda och all-
männa vägarna i länet. En livskraftig lantbruks-
sektor är en förutsättning för att klara de regionala
miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap”. Inom länet
finns ett stort antal naturtyper och arter som sak-
nas eller är ovanliga i övriga landet. Dessa liksom
kulturhistoriska spår i form av hägnader, ängsla-
dor, brukningsvägar och liknande hotas att för-
svinna när markerna inte brukas på traditionellt
sätt. Länets jordbruks- och skogslandskap håller
dessutom många rödlistade arter, såväl som vat-
tenmiljöerna och övergångszonerna mellan vatten
och land. I länet finns cirka 30 000 kända forn-
lämningar, varav cirka 60 % finns i skogsmark.
Skogens kultur- och fornlämningar har oftast
mycket hög vetenskaplig och upplevelsemässig
potential, varför dessa bör bevaras och skyddas.

Grova, gamla och ihåliga träd är en ansvarsmiljö
för Kalmar län, som hyser närmare 20 % av lan-
dets grova träd. De flesta av dem är ekar, som har
en rik insektsfauna knutna till sig, samt svampar,
lavar, fåglar och fladdermöss. Grova, gamla och
ihåliga träd skall vid exploatering sparas och
skyddas. Ädellövskog, hassellundar, trivial-
lövskog med ädellövsinslag, kalkbarrskog och
skärgårdsnaturskogar är skogstyper som Sverige i
ett europeiskt perspektiv har ett internationellt
ansvar för ur bevarandesynpunkt. Samtliga av
dessa finns i Kalmar län.

Flera sjöar och vattendrag i länet visar klara
symptom på övergödning. Mer än hälften av
kväve- och fosforbelastningen kommer från jord-
bruket, den näst största källan är enskilda avlopp.
Våtmarker fungerar som reningsverk för vatten
under dess väg mot sjöar, vattendrag och kust.
Dessa har även ett kulturhistoriskt värde och bi-
drar till en ökad biologisk mångfald.

Leva på landsbygden

För boende på landsbygden är de lokala möjlig-
heterna till resande och pendling viktiga. Sam-
hällets lösningar vad gäller skolskjutsar, bussar,
närtrafik (flexbussar) och andra former av kollek-
tivt åkande i kombination med den privata bilen

kan utvecklas vidare och därmed möjliggöra
landsbygdsboende för flera.

I Kalmar län är tillgången till service, mätt i av-
stånd till närmaste butik, relativt god. Dock finns
en oroväckande trend där två till tre dagligvaru-
butiker på landsbygden försvinner varje år. Inom
många små samhällen hotas dock det nuvarande
utbudet av service av en minskande befolkning.
Effekterna för en bygd som mister sin sista butik
är många gånger mycket stora. Då dagligvarubu-
tiken ofta fungerar som ombud för flera andra ser-
viceslag som post, apotek och systembolagsvaror,
riskerar därför även annan service att försvinna.
Inom vissa områden i kommunen riskerar även
service i form av postutlämning och avfallshämt-
ning att minska för att underlaget är så pass litet.

Kollektivtrafiken i Nybro kommun i form av När-
trafiken är ett komplement till linjetrafiken. Den
körs med mindre bussar eller bilar för att vara
både flexibel och miljövänligare. Närtrafiken
finns tillgänglig i hela kommunen och har ett ge-
mensamt regelverk. Det finns både beställnings-
bar Närtrafik samt linjelagd Närtrafik. Likaså va-
rierar antalet Närtrafikturer beroende på var man
bor. Vem som helst får åka med Närtrafiken och
den är ett bra alternativ för de som har långt att gå
eller svårt att ta sig till närmsta hållplats. Det kan
till exempel vara i nära anslutning till bostaden,
vid en hållplats eller var som helst längs med en
sträckning. Närtrafiken körs endast de sträckor
som resenärer beställt att få åka. Därmed finns en
flexibel trafik med hög tillgänglighet och som är
bra för miljön.

Landsbygdsutvecklingsprojekt
i Nybro kommun

Nybro kommun har inget antaget landsbygdspro-
gram, men arbetar ändå med landsbygdsutveckl-
ingsfrågor i många olika projekt. Några exempel
de senaste åren är stödet till etablering av nya
bensinmackar i Orrefors och Alsterbro, satsning-
en på besöksnäringen i Orrefors, stöd till miniho-
tellet i Alsterbro, etablering av 105 km rid- och
cykelleder samt utbyggnad av nya VA-ledningar
till Hälleberga/Gullaskruv och Målerås. Arbetet
med att ta fram en fördjupad översiktsplan för S:t
Sigfrid pågår.
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Ett annat exempel är projektet Bo, leva, uppleva
vars syfte är att få fler människor att flytta till Ny-
bro samt att få de som redan bor i kommunen att
bättre uppmärksamma de möjligheter och värden
som finns. Projektet är uppdelat i olika delar. De-
len ”Bo på landet” syftar till att öka bosättningen
på landsbygden genom att hjälpa fastighetsägare
som är intresserade av att sälja eller hyra ut mark
och gårdar med marknadsföring via Nybro kom-
muns hemsida. Andra delar av projektet är foku-
serade på information om naturvärden via en ut-
flyktsguide och guidningsverksamhet samt att
bistå nyinflyttade med information om kommu-
nen. Ett par av ”Bo på landet”-projektets områden
är med även i denna plan, då möjligheter till ny
strandnära bebyggelse kan öka möjligheterna till
försäljning och uthyrning.

Boendemiljöernas och
strändernas betydelse

Nybro kommun är beläget huvudsakligen inom
fyra större vattensystem: Alsterån (med Ba-
debodaån), Snärjebäcken, Ljungbyån (med S:t
Sigfridsån) och Hagbyån (med Halltorpsån). Utö-
ver dessa finns även Lyckebyån med Skärsjön
samt avrinningsområden mot kustområden. Inom
kommunen finns många sjöar och vattendrag,
varav flera är orörda och svåra att ta sig till med
färdmedel.

Totalt finns cirka 550 km stränder i Nybro kom-
mun, om man räknar stränderna vid sjöar större
än 1 hektar och de bredaste partierna av stränder-
na längs de stora åarna, det vill säga Alsterån,
Hagbyån och Ljungbyån. Inom strandskyddszo-
nerna längs dessa stränder kan cirka 7,5 % (43
km) anses vara exploaterade idag, främst i tätor-
terna. Tillgången på stränder för rekreation och
för växt - och djurlivet är därmed relativt god.

Stränderna längs Nybro kommuns sjöar och vat-
tendrag innebär en stor tillgång för kommunen.
Dels är de attraktiva för friluftsliv och turism,
dels är övergången mellan land och vatten ofta en
särskilt artrik miljö. Strandzonen är en viktig upp-
växtmiljö för småfisk och området intill strand-
kanten utgör en värdefull livsmiljö och sprid-
ningskorridor för många växt- och djurarter. Na-
turen kring sjöarna lockar många turister och in-
vånare till sommarboende, rekreation, jakt och
fiske, vilket naturligtvis är en styrka för kommu-
nen. I arbetet med denna plan har bevarande av
dessa värden stor tyngd. I avsnittet ”Urval och
metod” redovisas hur bevarandefrågorna hante-
rats. Skyddet vid några av dessa sjöar (Allgunnen,
Grytsjön och Stensjön–Smedjevik) kombineras
även med att dessa pekas ut som tysta områden i
översiktsplanen.

En attraktiv boendemiljö på landsbygden som
lockar människor att bo och verka där gagnar
både landsbygden och större städer, genom ett
mer balanserat utnyttjande av samhällets resurser.
Fler levande boendemiljöer på landsbygden ger
ett minskat tryck på boendeproduktion och ut-
rymme i mer belastade större centralorter.

Inom Nybro kommun är efterfrågan på bostäder
och tomter för ny bebyggelse störst inom Nybro
stad samt på landsbygden i tillgängliga, men mer
ostörda lägen, gärna med möjligheter att hålla
hästar eller andra djur. Vid identifiering av områ-
den lämpliga för ny exploatering krävs att stor
hänsyn tas till områden viktiga för friluftslivet
och områden med höga naturvärden, som riksin-
tressen (natur, kultur, vindbruk, vägar), Natura
2000-områden och annan skyddsvärd natur.
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Strandskyddet, som omfattar alla sjöar och
vattendrag samt kusterna i Sverige, tillkom under
1950-talet för att bevara allmänhetens möjlighet
till friluftsliv. Idag fyller strandskyddet även
funktionen att bevara land- och vattenområden
som är biologiskt värdefulla och hindra en
privatisering av stränder som allmänheten vill
kunna nå. Det generella strandskyddet är 100
meter från strandkanten, såväl upp på land som ut
i vattnet. Strandskyddet inkluderar även
undervattensmiljön. På vissa platser i Sverige är
strandskyddet utökat upp till 300 meter, i vissa
större tätorter är strandskyddet på vissa platser
borttaget helt. I Nybro kommun har de flesta
sjöarna generellt strandskydd (100 meter). Tre
sjöar, i norra delen av kommunen, har utökat
strandskydd (Kvillen, Kleven och Allgunnen).

Tidigare hade Länsstyrelsen ansvar för
strandskydd och dispenser från strandskyddet.
Länsstyrelsen kunde dock genom delegations-
beslut göra kommuner ansvariga för
handläggningen av strandskyddsdispenser, vilket
gällde i Nybro kommuns fall (från september
2005). De viktigaste nyheterna i strandskydds-
lagstiftningen är att strandskyddet har stärkts
genom att skälen för att upphäva strandskyddet i
detaljplan eller ge dispens från strandskyddet
finns inskrivet i miljöbalken 7 kap och att en
långsiktig utveckling av landsbygden numera
anses vara ett särskilt skäl vid upphävande eller
dispensgivning. Kommunerna har numera
huvudansvaret för att besluta om dispenser och
upphävande av strandskydd i detaljplaner. Då en
detaljplan upphävs eller ändras återinträder
strandskyddet automatiskt.

Länsstyrelsens stärkta roll utifrån den nya
lagstiftningen innebär ett bevakande av
strandskyddets intressen vid kommunal
planläggning, att vid behov överpröva
kommunala beslut om upphävanden och
dispenser samt att pröva dispensansökningar i
strandskyddsområden som också är naturreservat,
Natura 2000-områden eller annat skyddat
område.

Även för strandnära områden som inte är
utpekade i detta dokument finns möjlighet till
lättnader. Då måste dock något av följande skäl
åberopas:

 Området är ianspråktaget, inom
hemfridszon eller tomtplatsavgränsning.

 Området är väl avskilt från stranden av till
exempel en större väg eller en järnväg.

 Området behövs för en anläggning som
måste ligga vid vatten.

 Området behövs för att utvidga en
pågående verksamhet.

 Området behöver användas för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet.

 Området behöver användas för att
tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.

För områden utpekade i denna plan tillkommer
att följande skäl kan åberopas:

Att ett strandnära läge för en byggnad,
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till
utvecklingen av landsbygden.

För att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus
med tillhörande komplementbyggnader och andra
åtgärder får man i stället beakta om huset eller
husen avses att uppföras i anslutning till ett
befintligt bostadshus.

Strandsskyddslagstiftningen

Strandskyddsbestämmelserna finns i
miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kapitel
om skydd av områden. Paragraferna
13-18 talar om vad strandskyddet in-
nebär och vilka bestämmelser som
gäller inom ett strandskyddat område.
I paragraferna 25-26 behandlas av-
vägningen mellan enskilda intressen
och det allmänna intresset som strand-
skyddet utgör. Strandskyddsfrågor be-
handlas även i plan- och bygglagen
(SFS 1987:10) avseende översiktsplan,
detaljplan, länsstyrelsens ingripande
och överklagande.
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Förutsättningen för att ge dispens eller upphäva
strandskyddet i detaljplan är att de planerade
åtgärderna ger långsiktiga och positiva effekter
på sysselsättningen eller bidrar till att bevara
service på landsbygden. Det kan till exempel
handla om etablering av en turistanläggning för
en verksamhet där tillgång till stränder och
vattenområden är en förutsättning eller
åtminstone en avsevärd fördel. Viss typ av
småskalig livsmedelsförädling kan behöva
lokaliseras strandnära, till exempel fiskodling och
-förädling. I glest befolkade områden kan
kombinationer av verksamheter behövas för att
täcka upp säsongen och få bättre lönsamhet. Det
kan även gälla bostäder för permanent - och
fritidsboende för att upprätthålla ett ekonomiskt
och personellt underlag för olika former av
kommersiell och offentlig service. Dispenser och
upphävanden ska utformas på ett sådant sätt att
det långsiktiga skyddet för stränderna
upprätthålls, vilket bl a innebär att en fri passage
på minst 30 meter är nödvändigt för att
säkerställa allmänhetens framtida tillgång till
stranden och skydda känslig natur. Om 30 meters
passage inte räcker för att allmänheten obehindrat
kan röra sig längs stranden måste passagen utökas
så att detta möjliggörs. Det är inte tillåtet att
privatisera stränder med bryggor, utemöbler eller
liknande så att allmänhetens tillgång till stranden
försvåras eller hindras.

Strandskyddet och LIS

Riksdagen beslutade i april 2009 om en förändrad
strandskyddslagstiftning som ger kommunerna ett
ökat inflytande över strandskyddet för sjöar,
vattendrag och kuster i Sverige. Syftet med
förändringen är att anpassa skyddet efter de olika
förutsättningar som finns i landet. Lagändringen

innebär att det lokala och regionala inflytandet
över strandskyddet ökar. Kommunerna kan i sin
översiktsplan, eller ett tillägg till denna, både
peka ut områden som bör få ett långsiktigt skydd
och områden som är lämpliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
och därmed aktuella för lättnader i strandskyddet.
Landsbygdsutvecklingen ska leda till positiva
sysselsättningseffekter och/eller bidra till att
serviceunderlaget på landsbygden kan
upprätthållas, till exempel turistverksamhet och
bostäder för permanent- och fritidsboende.

De nya bestämmelserna kring det särskilda skälet
landsbygdsutveckling (7 kap 18 d§ miljöbalken)
vid strandskyddsdispenser och upphävande av
strandskydd gäller från och med den 1 februari
2010. Nybro kommun gick före lagstiftningen
och pekade redan i översiktsplanen antagen i juni
2007 ut åtta strandnära områden, vid sju sjöar,
som möjliga utvecklingsområden. Dessa områden
är dock utpekade enligt den äldre lagstiftningen.
För att kunna tillämpa den nya lagstiftningen som
det är tänkt måste kommunens översiktsplan
kompletteras med ett tillägg till översiktsplanen
med utpekade LIS-områden, där ytterligare
områden utses.

De områden som utses som lämpliga för LIS i
detta tillägg till kommunens översiktsplan ges
utökade möjligheter till framtida dispens från
strandskyddet. Samtidigt är det viktigt att peka ut
de sjöar och strandområden som bör ha ett
långsiktigt skydd, där allemansrätten och den
biologiska mångfalden prioriteras. Genom att
områdena behandlas i en översiktsplan eller som i
detta fall i ett tillägg till översiktsplanen, blir
strandskyddsfrågan en del av den demokratiska
processen.



15

Landsbygdsutveckling
i strandnära lägen
En utveckling av bostäder, verksamheter eller fri-
luftsliv kring våra sjöar bidrar till landsbygdens
utveckling. Underlaget för service ökar och möj-
ligheterna till sysselsättning blir större. Detta gäl-
ler även för områden som saknar direkt samman-
hang till befintlig bebyggelse. Viktigt att tänka på
är att en del av strändernas attraktivitet ligger i att
de förblir obebyggda och orörda. Även obe-
byggda områden bidrar till en lokal och regional
utveckling genom sin attraktivitet och behovet av
exploatering för landsbygdsutveckling ska vägas
mot det långsiktiga skyddet av stränder. Det är
därför viktigt i denna typ av utredningar att ta
ställning till vilka stränder som ska skyddas.

LIS-områden

Ett LIS-område är ett område som är utpekat som
lämpligt för landsbygdsutveckling i ett strandnära
läge och innebär ett område som är lämpligt för
bostäder, verksamheter eller allmänt friluftsliv vid
en sjö eller ett vattendrag. Det är dessa områden
som dokumentet handlar om och som projektet
kring planen syftat till att utse.

De utvalda områdena ska inte omfatta mer än en
begränsad del av de strandområden inom en kom-
mun som omfattas av strandskyddet, för att till-
gången till obebyggda och orörda stränder i kom-
munen ska säkras. I utredningen redovisas även
vilka sjöar som bör bevaras orörda.

För att ett område ska vara lämpligt som LIS-
område och därmed kunna erhålla vissa lättnader
i strandskyddet, förutsätts att ny bebyggelse till-
kommer för att stödja service, arbetstillfällen, tur-
ism etc. på landsbygden. Det förutsätts även att
bebyggelseutvecklingen sker i närhet till det som
ska stödjas. Med tanke på de långa avstånden i
kommunen, framför allt i den norra delen, gör
kommunen bedömningen att avståndet till det
som ska stödjas kommer att variera, men i princip
bör inte avståndet överstiga 10 km för att det ska
finnas en tydlig koppling till landsbygdsutveckl-
ing med föreslagen bebyggelse.

För LIS-områdena som pekas ut i denna plan
krävs det i normalfallet att områdena detaljplane-
läggs, för att på bästa sätt reda ut hur strandskyd-
det och andra allmänna intressen ska hanteras. En
del av de planerade LIS-områdena kan även
komma att behöva föregås av kulturhistoriska
och/eller arkeologiska utredningar.

LIS med bostäder

Förutsättningen för att peka ut ett LIS-område
lämpligt för boende är att orten eller närområdet
redan har förutsättningar för service av något
slag. Att stärka eller utöka befintlig service är må-
let, inte att skapa ett framtida behov som inte kan
uppfyllas. Bostäder avser här alla typer av privat
ägda bostäder, såväl fritidshus som åretruntbostä-
der. Kommunen kan inte genom planer styra om
en byggnad ska användas för fritidsboende eller
åretruntbostad. I beskrivningarna ges ibland mer
detaljerade förslag på den nya bebyggelsen, ex-
empelvis ”Inom området kan ny bebyggelse i
form av 2-3 fritidshus vara aktuellt”.

LIS med verksamheter
och friluftsliv

Verksamheter lämpliga att etablera inom strand-
nära områden är främst de som rör besöksnäring-
en och friluftslivet. De verksamheter som etable-
ras i ett strandnära läge bör ge långsiktigt positiva
sysselsättningseffekter och tydligt gynnas av ett
vattennära läge. Där flera verksamheter kan dra
nytta av varandra (exempelvis en dagligvarubutik
nära en camping) kan även andra typer av verk-
samheter vara aktuella. De verksamheter som dis-
kuteras är främst sådana som rör besöksnäringen,
som camping eller stuguthyrningsområden. Även
fritidsbebyggelse kan stärka andra verksamheter.
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Urval

Eftersom endast ett begränsat antal sjöar kunde
studeras i detta projekt gjordes ett första urval av
sjöar baserat på storlek, sjöarnas betydelse för
friluftsliv (orördhet) och naturvärden. Den valda
storleksgränsen är sjöar som är större än 5 hektar
(totalt 78 sjöar i Nybro kommun). Anledningen
till att sjöar mindre än 5 hektar togs bort är att
dessa generellt anses vara mer känsliga för yttre
påverkan. Från dessa 78 sjöar valdes sedan de
sjöar bort som bedömts som helt orörda eller har
mycket höga naturvärden. Dessa sjöar har
undantagits eftersom de har stor betydelse för
naturvård, rekreation och turism, nu och i
framtiden. I samband med urvalet skedde ett
samråd med Nybro-Emmaboda fågelklubb.

Genom GIS-analyser har vi fått en god bild av
sjöarnas storlek och orördhet. Genom omfattande
inventeringar under många år har kommunen
även en mycket god bild av vilka naturvärden
som finns vid sjöarna i kommunen. En del av det
omfattande underlagsmaterialet redovisas i
litteraturförteckningen sist i dokumentet.
Materialet har kompletterats av fynd av rödlistade
arter (information från ArtDatabanken), fynd
inlagda på Artportalen, kompletterande inven-
teringar av kommunens naturvårdshandläggare i
samband med denna plan samt uppgifter från
Nybro-Emmaboda fågelklubb, Föreningen
Smålands Flora samt WWF’s Floraväktare.

Bland de kvarvarande sjöarna valdes sedan sjöar
som kan tänkas vara intressanta för exploatering
och som kan bidra till att servicen på landsbygden
kan bibehållas och/eller utvecklas. I denna grupp
hamnade dels de sju sjöar som ansågs som
lämpliga för strandnära bebyggelse i ÖP 2007,
samt även andra sjöar där samhällsbyggnads-
nämnden vid en första bedömning ansåg att det
finns strategiska exploateringsintressen (läge,
redan ianspråktagna, tillgänglighet, nära befintlig
bebyggelse etc.). I vissa fall finns redan
förfrågningar om exploatering. Sjöar som klassas
som riksintresse för naturvård, ligger i Natura-
2000-områden, har andra kända höga naturvärden
eller hyser störningskänsliga arter bör inte
exploateras, men några av dessa ingår i studien på
grund av att de redan till viss del är exploaterade.
Totalt har 26 sjöar studerats (se översiktskarta
sida 19).

Tabell A - Sjöar som bedöms som orörda eller har mycket
höga naturvärden, där exploatering i inte är aktuellt.

Metod

För att identifiera vilka områden kring de valda
sjöarna som var intressanta att inventera har
kartstudier och informationsinsamling gjorts.
Genom dessa studier har områden med
exempelvis sankmark, våtmarker, nyckelbiotoper,
riksintressen, natura 2000-områden samt områden
som är svåra att nå (ex. ingen väg) valts bort.

De områden som blivit kvar efter denna sållning
har inventerats utifrån fyra typer av checklistor
som gett underlag för att ringa in de områden som
är lämpliga respektive olämpliga som LIS-
områden. De viktigaste frågorna att studera på
plats är sjöns och strandens betydelse för
friluftslivet och för den biologiska mångfalden,
om det finns kulturvärden som bör bevaras och
hur lämplig platsen är för ny bebyggelse,
inklusive risken för översvämningar och
geoteknisk lämplighet (markens lutning och

Urval och metod Allgunnen Millemålasjön

Alsjösjön Millesjö

Bjärssjön Mjöasjö

Boasjö Mjösjön

Bruddesjön Möcklasjö

Flakegöl Olsbosjön

Frönesjö Oppsjön

Grytsjön Rammsjön

Gullaskruvssjön Ramsjösjön

Gummegöl Stensjön, Smedjevik

Hummelsgölarna Stibbetorpasjön

Kalven Stora göl

Kalvgöl Stora Råsgöl

Klenemålagölen Stora Skäresjö

Store Flaten

Kvillen Store Trullsjön

Larsagöl Svänesjö

Lille Flaten Trehörningen

Lillesjön Ursgölen

Ljusegöl Åsjön
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jordmån). Om platsen anses lämplig för
bebyggelse utifrån ovanstående kriterier bedöms
även vilken typ av bebyggelse som kan vara
lämplig, hur praktiskt möjlig en exploatering är på
platsen samt hur ny bebyggelse kan komma att
påverka omgivningen. På plats bedöms även hur
allmänhetens tillgång till sjön och stranden kan
säkras vid exploatering av det strandnära området,
genom att identifiera bra platser för exempelvis
bryggor eller badplatser.

I samband med arbetet med ÖP 2007 var
nedanstående kriterier, bredvid strandskydds-
bestämmelserna, vägledande för identifieringen
av områden som kan bebyggas innanför strand-
skyddets gräns:

 Områdena bör erbjuda en upplevelse som
gör att människor kan tänka sig att bosätta
sig 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
pendlingsmöjligheter till större orter både
inom och utom kommunen bör anses mer
lämpliga än de utan liknande möjligheter.

 Närhet till infrastruktur eller goda
möjligheter att anordna avlopp med hänsyn
till vattendrag och vattentäkter är en
förutsättning då riskerna med läckage från
avlopp till en sjö kan få allvarliga

konsekvenser.

 Söder- och västerlägen är de mest attraktiva
för ny bebyggelse.

Bedömning av områden

Tidigare ställningstaganden i ÖP 2007 slår fast att
naturbetesmarker och områden med inslag av ek
(främst grova träd) och annan ädellövskog bör
bevaras. Detta ger att många områden som i
övrigt har goda förutsättningar för exploatering,
så som god tillgänglighet, inte är lämpliga som

LIS-områden på grund av höga naturvärden.
Andra områden, som är lämpliga för exploatering
utifrån naturvärdesbedömningar och liknande,
kan anses olämpliga på grund av svårigheter med
anläggande av avlopp eller tillgång till service.

Vid den slutliga bedömningen av vilka områden
som är lämpliga för LIS är kopplingen till
landsbygdsutvecklingen den avgörande faktorn.
Om en exploatering inte kan motiveras att utgöra
underlag för befintlig service, ge möjligheter till
ökad service eller gynna näringslivsutvecklingen
så kan inte området vara lämpligt för ny
exploatering i ett strandnära läge.

Teckenförklaring och
förtydliganden

Kartorna är uppbyggda på så sätt att en heldragen
blå kraftig markering visar det område som är
lämpligt för LIS. En sådan följs av två prickade
linjer innanför strandlinjen som dels visar gränsen
för var framtida lättnader i strandskyddet (30
meter) kan tillåtas och gränsen för där
strandskyddsreglerna gäller (100 meter). En röd
kraftig markering visar ett område som utretts för
LIS men inte ansetts vara lämpligt för detta. De
områden som inte har någon markering har inte
utretts utifrån lämplighet för LIS.

Lämpligt för LIS

Olämpligt för LIS
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Följande sjöar har utretts utifrån lämplighet för
LIS:

Studerade sjöar
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Sjöar med områden lämpliga för LIS
Här beskrivs de sjöar som bedöms ha områden
lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen.

Samtliga redovisade strandnära lägen har det
gemensamt att de långsiktigt kan bidra till ett ökat
serviceunderlag på landsbygden. Många av dem
kan även bidra till positiva sysselsättnings-

effekter. De utpekade platserna påverkar endast i
begränsad omfattning tillgången till strand-
områden för allmänheten eller livsvillkoren för
djur- och växtlivet på lång sikt. Totalt föreslås
LIS-områden längs cirka 8 km sjöstrand, vilket
motsvarar cirka 1,2 % av strandområdena kring
större sjöar och vattendrag i Nybro kommun.
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Samlad bedömning

Med tanke på att området klassas som mycket
högt naturvärde (klass I) och omfattas av
riksintresse för naturvård föreslås endast sparsam
bebyggelse kring sjön, i anslutning till befintliga
stugor. I området på västra sidan Käckaviken,
väster om Ekelund, finns idag 2 mindre stugor. En
förtätning med 2-3 fritidshus är här möjlig utan att
landskapsbilden förändras drastiskt och kan
rekommenderas då det bör gå att ordna någon typ
av gemensamt avlopp. På östra sidan av viken
passerar Dackeleden, varför den sidan bör lämnas
orörd.

Det norra området som inventerats, kring
Dalsråsaviken, anses inte lämpligt för ny
bebyggelse. Större delen av området är kuperat
med fuktiga och sanka områden.

Inga rödlistade arter är noterade vid sjön. Cirka
300 meter sydost om sjön finns dock den starkt
hotade mosippan. Med tanke på naturför-
hållandena kring sjön kan arten finnas på fler
platser, varför inventering bör ske i samband med
detaljplaneläggning.

Fagrasjö

Kriterie Ja Nej Kommentar

Kompletterande
bebyggelse

x
för turism och friluftsliv. Fritidshus, alternativt
en verksamhet med stuguthyrning eller
liknande.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x I utkanten av Allgunnen-området

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Alsterbro (skola, butik,
mm)

Vatten- och avlopp x Enskilt vatten- och avlopp möjligt

Vägnät x

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

En exploatering vid Hinsaryd ger ökade
möjligheter för området kring Alsterbro och
Sandslätt att öka sitt invånarantal. Detta gynnar i
förlängningen de som redan idag bor i området,
då underlaget för befintlig service ökar. Ny
bebyggelse kan ses som en förtätning av området
i anslutning till befintlig bebyggelse. Delar av
marken, som inte brukas idag, riskerar att växa
igen. Lämplig exploatering är friliggande villor
eller någon hästgård med boende. Något som talar
emot en exploatering i den västra delen är det
trafikbuller från väg 125 och att jordbruksmark
berörs.

Norr om sjön finns ett område med ädellövskog
och en lövsumpskog, som klassats som en nyckel-
biotop. Liknande miljöer finns även vid inloppet
till sjön. Av rödlistade arter har mindre hackspett
och drillsnäppa samt skalbaggen tvåfläckig
smalpraktbagge noterats vid sjön. En tidigare rid-
och cykelled passerade på den gamla
järnvägsbanken på sjöns östra sida och kan ännu
användas.

Hinsaryd göl

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
Friliggande villor anpassade för
permanentboende bör prioriteras.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Alsterbro (skola, butik,
mm)

Vatten- och avlopp x Kommunalt vatten- och avlopp möjligt

Vägnät x Nära väg 125

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Kvarndammen är belägen cirka 2,5 km sydost om
Örsjö. Denna damm är en uppdämning av
Örsjöån. Sjön är inte omnämnd i översiktsplanen
för Nybro kommun. De två inventerade
områdena, norr och söder om sjön, är lämpliga för
bebyggelse utifrån de aspekter som inventerats.
Här finns möjlighet att anlägga ett flertal
friliggande villor med goda möjligheter till
kommunikationer och service i Örsjö, samt fin
sjöutsikt, i anslutning till bebyggelsen i Toresbo.
Eftersom de områden som är mest lämpliga att
bebygga till viss del består av åkermark, finns här
en konflikt med möjligheterna att bedriva
jordbruk. Å andra sidan skapar det möjligheter för
ny/nya hästgårdar om exploateringsgraden blir

lägre. Intrånget på åkermark bedöms som
acceptabelt för att tillgodose det väsentliga
samhällsintresset att behålla och stärka servicen i
Örsjö. Vid sjöns utlopp, i sjöns nordöstra hörn,
finns vissa förutsättningar för att anlägga en liten
badplats.

I dammens västra del och runt öarna finns
bladvass. I väster finns även starrmader. Vid
utloppen vid Toresbo finns lövskog med ask och
ek, annars kantas dammen av barrskog med tunn
albård närmast vattnet. Av rödlistade fåglar är
endast gråtrut tillfälligt noterad vid sjön. Den
rödlistade arten sumpviol växer på västra sidan av
Kvarndammen. Sumpviol bör inventeras i
samband med detaljplaneläggning.

Kvarndammen

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
Friliggande villor anpassade för permanent-
boende bör prioriteras. Ev hästgårdar.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Örsjö (skola, ny
pendlingsplattform för tåg, sannolikt ny
butik)

Vatten- och avlopp x
Enskilt vatten- och avlopp möjligt. Etableringar
möjliggör gemensamhetslösningar.

Vägnät x Nära enskild väg genom Toresbo

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Maltebo damm, mellan Kristvallabrunn och
Maltebo, pekades ut redan i Översiktsplan 2007
som ett område för strandnära boende. Nya
attraktiva, åretruntbostäder skulle starkt gynna
den service som finns i Kristvallabrunn, särskilt
skolan. En detaljplan är antagen 2014 och i
planförslaget ligger de nya bostäderna utanför
området för strandskydd.

LIS-området berör en del av ett område av
riksintresse för naturvård och Natura 2000-
område. De främsta värdena finns i
översilningsmader, sumpskogar och välhävdade
marker med spår efter ett äldre kulturlandskap.

Påverkan på Natura 2000 området bedöms därför
bli litet, eftersom naturvärdena främst är kopplade
till själva vattenmiljön. Marken intill dammen
kommer enligt planförslaget även i fortsättningen
att utgöras av naturområde, men med bättre
tillgänglighet för friluftsliv och rekreation.

Förbiflygande havsörn samt nötkråka har noterats
i området. I övrigt är inga rödlistade fåglar eller
insekter noterade. Den rödlistade
(hänsynskrävande) hårklomossan finns noterad i
dammens södra del, utanför LIS-området. Vid
dammens utlopp häckar forsärlor.

Maltebo damm

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
Friliggande villor anpassade för
permanentboende bör prioriteras.

Natura-2000 x Gränsar till Natura-2000 område (Ljungbyån)

Riksintresse för naturvård x Ljungbyån.

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Kristvallabrunn (skola,
förskola, mm) och Trekanten i Kalmar
kommun.

Vatten- och avlopp x Kommunalt vatten och avlopp möjligt.

Vägnät x Nära väg 573

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Då Mosjön till viss del redan är exploaterad via
bebyggelse i söder och har ett relativt kort avstånd
till Alsjöholm samhälle, kan en exploatering även
i norr motiveras. Området längs sjöns nordöstra
strand, som har de bästa förutsättningarna för ny
bebyggelse, visar dock tecken på ett aktivt
friluftsliv. Om en exploatering blir aktuell bör
konflikten med friluftslivet utredas vidare, för att
undvika att allmänheten utestängs från värdefulla
rekreationsmiljöer. Lämplig ny bebyggelse kring
sjön är fritidshus eller friliggande villor som bör

anpassas till rådande terräng. I de norra områdena
är suterränghus troligen mest lämpligt.

Mosjön är en stor skogssjö med ett relativt stort
djup. Stranden består mestadels av porsbård samt
i en del vikar växer glest med flaskstarr samt lite
säv. Vit näckros förekommer på ett par ställen.
Längs västra sidan finns en äldre blandskog med
flera äldre aspar som har flera bohål. Där finns
också en del äldre lärkträd. I och vid sjön häckar
storlom, men inga rödlistade fåglar, insekter eller
växter finns noterade.

Mosjön

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
för permanentboende eller fritidshus.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Örsjö (skola, ny
pendlingsplattform för tåg, sannolikt ny
butik)

Vatten- och avlopp x
Enskilt vatten- och avlopp möjligt.
Etableringar möjliggör gemensamhets-
lösningar.

Vägnät x Nås via enskild väg

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Orranäsasjön är en stor och vacker sjö som har
stor betydelse för turismen i Orreforstrakten, dels
genom campingen och badplatsen men även
genom det system av vandringsleder som finns i
skogarna nord och nordost om sjön.
Strandskyddet är upphävt genom detaljplaner vid
campingplatsen och Hålldammen.

Då sjön är stor, möjligheterna att ta sig till
Orrefors är goda och kommunalt vatten och
avlopp är möjligt, finns en större exploatering
redovisad i Översiktsplan 2007 vid Pålavik. En
utbyggnad av camping vid sjön är att anse som en
möjlighet till en långsiktigt positiv utveckling av
näringslivet i Orrefors. Många verksamheter
tjänar på att utbudet av övernattning blir större
och bättre. En etablering av fler bostäder inom
området som helhet kan också anses utgöra en
positiv inverkan på underlaget för den service
som finns i Orrefors och en eventuell utveckling
av denna.

Vid Pålavik föreslås en större etablering av
friliggande villor, fritidshus eller en stugby. Vid
campingen och Hålldammen kan exploatering
enligt detaljplanerna ske. Orranäsa gärde bör
däremot skyddas från exploatering, på grund av

höga kultur- och naturvärden. Förslaget innebär
vissa ändringar i förhållande till Översiktsplan
2007.

Orranäsasjön omfattas av naturvärdesklassning II,
men få specifika naturvärden finns
dokumenterade. Området strax norr om sjön
utgörs av ett åsnätlandskap, Nybroåsen, och
utgörs delvis av grus med höga skyddsvärden.
Stränderna utgörs främst av morän men på sina
platser även av grus- och sandstränder. Den
omgivande vegetationen består främst av
barrskog med inslag av löv. I den norra delen av
sjön finns ett större inslag av lövträd och längs
östra stranden finns den gamla boplatsen, senare
festplatsen, Orranäsa gärde med rikligt med
grova, skyddsvärda ekar.

I sjön finns de fridlysta skalbaggarna bred
paljettdykare och bredkantad dykare. Av
rödlistade fåglar häckar drillsnäppa årligen och
möjligen gråtrut vissa år. Övriga fåglar som
observerats är bl a storlom, fiskgjuse och trana.
Fiskgjuse har tidigare häckat på Tallön mitt i sjön.
De rödlistade skalbaggarna kronbock, stekelbock
och femstrimmig plattstumpbagge samt utter är
noterade runt sjön. I övrigt är inga rödlistade arter
noterade.

Orranäsasjön

Kriterie Ja Nej Kommentar

Kompletterande
bebyggelse

x
Friliggande villor anpassade för permanent-
boende bör prioriteras. Fritidshus, alternativt
en verksamhet med stuguthyrning eller

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Orrefors (skola, mack,
butik mm)

Vatten- och avlopp x Kommunalt vatten- och avlopp möjligt

Vägnät x Nära väg 31

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Kring Skärsjön finns flera områden lämpliga för
ny bebyggelse i form av friliggande villor,
fritidshus eller stugor. Möjligheterna till
exploatering i anslutning till Korpahult
(Båtsmankärret) bör inte innebära någon
försämring av allmänhetens tillgång till platserna,
då det är få som nyttjar dem idag. Västra stranden
bör inte exploateras ytterligare på grund av höga
naturvärden.

Vid en exploatering av området strax söder om
badplatsen, i anslutning till Eskilsryd, bör stor
hänsyn tas till allmänhetens användande av
badplatsen. Möjligheterna till ytterligare
bebyggelse utöver de stugor som finns i

närområdet idag bör tas till vara, men en
exploatering i liknande stil och utformning är att
rekommendera. En upprustning av parkerings-
möjligheter och eventuellt även badplatsens
service rekommenderas då besöksantalet kan
förväntas att öka när ny bebyggelse anläggs.
Tågtrafiken stör dock den i övrigt tysta miljön.

Vid Skärsjön häckar de rödlistade fågelarterna
drillsnäppa och mindre hackspett årligen.
Svarttärna har noterats tillfälligt ett år i södra
delen av sjön. Havsörn och gråtrut födosöker
ibland vid sjön. Av rödlistade växter har almlav
noterats söder om Skäragärde och ljungögontröst i
kraftledningsgatan norr om sjön. Inga rödlistade
insekter har påträffats.

Skärsjön

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x Friliggande villor för permanentboende eller
fritidshus.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Orrabäck (café) och
Örsjö (skola, ny pendlingsplattform för tåg,
sannolikt ny butik)

Vatten- och avlopp x
Enskilt vatten- och avlopp möjligt.
Etableringar möjliggör gemensamhets-
lösningar.

Vägnät x Nås via enskilda vägar

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Vid Stensjöns östra strand finns idag ett tiotal
fritidshus och några fastboende. Detta
tillsammans med en väg och en kommunal
badplats innebär att området till stora delar kan
anses vara exploaterat. Stranden är bitvis inte
tillgänglig för allmänheten, medan området vid
badplatsen har hög tillgänglighet. Bitvis är
stranden även svårframkomlig genom blöta
områden eller storblockiga områden.

Närheten till vildmarksområdet Hornsö ekopark
och Alsterån, med god möjligheter till fiske och
båtfärder, innebär att området sannolikt är det
område i Nybro kommun som har störst potential
för att skapa boenden och aktiviteter för
naturturism och friluftsliv. Det är även möjligt att
öka tillgängligheten vid badplatsen, så att möjlig-

heterna för friluftsliv förbättras. Samtidigt finns
det plats för ytterligare fritidshus.

Partier med sandiga områden möjliggör att
anlägga nya avlopp. Naturvärdesinventering ska
ske i samband med detaljplaneläggning.

Eftersom många rödlistade arter finns i hela
området kring Allgunnen och Alsterån är Stensjön
inget undantag. De områden som är lämpliga för
bebyggelse består främst av gräsmark, inte de
typer av biotoper där de rödlistade arterna hittas. I
det utpekade området har endast några rödlistade
(hänsynskrävande) arter noterats. Däremot har
många rödlistade (hotade) arter påträffats på sjöns
västra sida, bl a sex av Nybro kommuns ansvars-
arter. Av rödlistade fåglar häckar drillsnäppan vid
sjön och nattskärra i sjöns närhet. Havsörn har
noterats förbiflygande.

Stensjön

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
för turism och friluftsliv.

Natura-2000 x Gränsar till Natura-2000

Riksintresse för naturvård x Utkanten av Algunnenområdet

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x Några hänsynskrävande.

Service x
Stöder lokal service i bl.a Rugstorp (café,
boende, aktiviteter). Nära Hornsö ekopark.

Vatten- och avlopp x
Enskilt vatten- och avlopp möjligt.
Etableringar möjliggör gemensamhets-
lösningar.

Vägnät x Ligger intill väg 596

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Store Hindsjön är en stor sjö som tål en större
exploatering av främst bostäder. Mest lämpligt är
att planera dessa nyetableringar nära Alsterbro
samhälle, för att underbygga den service som
finns där.

Rekommenderade områden för nybyggnation är
dels strax intill Bjällingsmåla naturreservat i
sydost samt norr och söder om campingplatsen i
Alsterbro samhälle. Friliggande villor anpassade
för permanentboende bör prioriteras för att ge
möjlighet att öka den fasta befolkningen inom
samhället. Samtliga platser finns redovisade i

Översiktsplan 2007. De södra stränderna vid
Bjällingsmåla (naturreservat) och Buxryd samt
Leranäset är däremot inte lämpliga på grund av
höga naturvärden. Norra stranden är inte bedömd.

Store Hindsjön omfattas av naturvärdesklass II.
Området kring Store Hindsjön och Alsterån är rik
på lövskog med ek, alm, ask, al, lind, lönn och
asp. Mindre hackspett häckar i området. Andra
rödlistade fåglar som noterats är drillsnäppa,
gråtrut, havsörn och hämpling. Även fiskgjuse,
skäggdopping och storlom är observerade. På
senare år har också observationer av utter blivit
vanligare.

Store Hindsjön

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
Friliggande villor anpassade för permanent-
boende bör prioriteras.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Alsterbro (skola, butik,
mm)

Vatten- och avlopp x Kommunalt vatten- och avlopp möjligt

Vägnät x

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

Vid Virkesjön har två områden för strandnära
boende studerats. Dessa områden utgörs idag av
blandad skog samt åkermark, i anslutning till
byarna Nässjömåla och Siggegärde. I denna del
av kommunen behövs ett större underlag för
grundläggande service så som t ex postleverans.

Rekommenderad ny bebyggelse är friliggande
villor, fritidshus eller kombinationer av rad- eller
parhus. Siggegärde Norra utgör lämpligt områden
för anläggande av en kombinerad bostad och

verksamhet, så som exempelvis hästgårdar.
Förslaget innebär en ändring i förhållande till
Översiktsplan 2007.

Två rödlistade fågelarter häckar vid sjön,
drillsnäppa längs de steniga stränderna och
fiskgjuse ute på Storön. Viss störningsrisk för
fiskgjusen finns om hus byggs vid Nässjömåla.
Inga rödlistade insekter har påträffats. Av växter
fanns tidigare granspira norr om Nässjömåla, men
platsen är nu igenväxt. Utter har noterats tillfälligt
vid sjön.

Virkesjön

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x Friliggande villor för permanentboende eller
fritidshus.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Orrabäck (café) och
Örsjö (skola, ny pendlingsplattform för tåg,
sannolikt ny butik)

Vatten- och avlopp x
Enskilt vatten- och avlopp möjligt.
Etableringar möjliggör
gemensamhetslösningar.

Vägnät x Nås via enskilda vägar

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

En exploatering av områdena söder om Äsbjörn, i
anslutning till bebyggelsen i Björnasjö, är lämplig
utifrån landsbygdsutvecklingsmålet att öka
underlaget för den service som erbjuds på
landsbygden. Här finns idag ett fåtal hus och
risken finns att den nuvarande servicen hotas i
framtiden. Lämplig exploatering är i första hand
fritidshus, möjligen någon hästgård. Vid
exploatering av ett större område (utanför
strandskyddsgränsen) finns möjlighet att anlägga
ett flertal nya fritidshus med fin utsikt.

Äsbjörn omgärdas mest av barrskog. I norr och
nordost finns lövskog, i sydost åker- och
hagmarker. I sjön häckar storlom. Fiskgjuse har
vid flera tillfällen noterats vid sjön men häckar
troligen i den intilliggande Hultebräan. Inga
rödlistade insekter eller växter har noterats vid
sjön. Dackeleden passerar genom det utpekade
LIS-området.

Äsbjörn

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Örsjö (skola, ny
pendlingsplattform för tåg, sannolikt ny butik)

Vatten- och avlopp x
Enskilt vatten- och avlopp möjligt.
Etableringar möjliggör
gemensamhetslösningar.

Vägnät x Nås via enskild väg

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

En exploatering kring Örsjö göl kan
rekommenderas utifrån att nya bostäder inom
området kan gynna den service som finns i Södra
Örsjö samt Örsjö samhälle. Lämplig exploatering
är friliggande villor eller fritidshus, gärna i
kombination med par- eller radhus. Det område
vid sjön som är mest lämpat för ny bebyggelse är
området norr om den lilla badplatsen på sjöns
östra sida. Här finns möjlighet, om vägen flyttas
från sjön, att anlägga bostäder i två rader. Stor

vikt måste dock läggas vid att hitta bra
avloppslösningar. Inventering av naturvärden ska
ske i samband med detaljplaneläggning.

Örsjö göl är en näringsfattig sjö med lite
växtlighet. Sjön ingår i Örsjöåns område som har
naturvärdesklass II. Längs västra och norra
stranden växer en smal bård av säv och starr samt
enstaka ruggar av tunn bladvass. Den rödlistade
arten sumpviol växer vid den nordvästra stranden
av sjön.

Örsjö göl

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
permanentboende eller fritidshus.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Orrabäck (café) och
Örsjö (skola, ny pendlingsplattform för tåg,
sannolikt ny butik)

Vatten- och avlopp x
Enskilt vatten- och avlopp möjligt.
Etableringar möjliggör
gemensamhetslösningar.

Vägnät x Nås via enskild väg

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Samlad bedömning

För att möjliggöra en utveckling av Örsjö
samhälle och dess service, samt stötta den service
som finns idag, måste fler hushåll tillkomma i
Örsjös närområde. Lämpliga områden för
exploatering runt sjön är dels söder om
reningsverket, nordöst om sjön, dels inne i den
södra delen av samhället. Båda områdena har
stora möjligheter att erbjuda goda solförhållanden
och utsikt över sjön. Udden ute på Notahall
används flitigt för friluftsliv och rekreation,
inklusive bad, och bör bevaras.

För att öka antalet bofasta i Örsjö samhälle är
friliggande villor, par- eller radhus lämplig
exploatering. Eventuellt är lättnader i
strandskyddet inte nödvändiga att göra för
området inne i Örsjö, då de delar av området som
ligger närmast sjön är fuktiga och inte lämpliga
för bebyggelse. Störningar från järnvägen är
möjligen en begränsande faktor.

Örsjösjön är en sjö med minst tre delområden,
den södra näringsrik med bladvassbård, den
mellersta med stenöar som en skärgård samt den
norra som en näringsrik sjö. Den östrasidan är
mer av skogssjö med lite vattenvegetation. Sjön
ingår i Örsjöåns område som har naturvärdesklass
II. En badplats finns vid detta utflöde av sjön och
där har all vattenvegetation rensats bort.

Av rödlistade växter är revig blodrot och
vedtrappmossa noterade öster om Krämaretorpet
och sumpviol nära reningsverket. I och vid sjön
häckar bl a storlom och fisktärna. Av rödlistade
fåglar är drillsnäppa och gråtrut noterad under
häckningstid. Fiskgjuse ses ibland fiska i sjön och
brun kärrhök jagar ibland över västra sidans
vassar. Inga rödlistade arter av insekter finns
noterade. Inventering av naturvärden ska ske i
samband med detaljplaneläggning.

Örsjösjön

Kriterie Ja Nej Kommentar
Kompletterande
bebyggelse

x
Friliggande villor för permanentboende eller
fritidshus.

Natura-2000 x

Riksintresse för naturvård x

Rödlistade arter inom
utpekat LIS-område

x

Service x
Stöder lokal service i Orrabäck (café) och
Örsjö (skola, ny pendlingsplattform för tåg,
sannolikt ny butik)

Vatten- och avlopp x Kommunalt vatten- och avlopp möjligt.

Vägnät x Nära väg 544 eller nås via skogsbilväg

Översvämningsrisk x Risk bedöms ej föreligga
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Här beskrivs de sjöar som vid bedömningen eller
efter samråd inte ansågs ha områden lämpliga för
LIS.

Sjöar utan områden lämpliga för LIS
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Samlad bedömning

Ett område på sjöns östra sida bedömdes av
kommunen i ett första skede vara lämpligt för
verksamheter med anknytning till turism och
friluftsliv, så som mindre stugor för uthyrning,
med tanke på det strategiska läget mellan Orrefors
och Kosta i Glasriket. Sjön har även ett gott fiske,
vilket kan locka fiskeintresserade semesterfirare. I
den nordöstra delen av sjön bedömdes markförut-
sättningarna för anläggande av ny bebyggelse
som dåliga, samt att trafiken längs väg 838 hörs
tydligt. De södra och sydvästra delarna av sjön
bedöms inte heller lämpliga för någon form av
exploatering då områdena är fuktiga och sanka
och delar av dem har höga skyddsvärden.

Skjutövningar förekommer vid närbelägna Kosta
skjutfält. Försvarsmakten hävdar i sitt utställnings
-yttrande att just Kosta skjutfält kan påverkas

negativt av detta förslag till LIS-område. Även
Nybro-Emmaboda fågelklubb anser LIS-området
vid Derasjö som olämpligt, av naturvårdsskäl.
Eftersom Kosta skjutfält är ett riksintresse väljer
kommunen att inte peka ut något LIS-område vid
Derasjö.

Derasjö är en mycket grund, näringsfattig sjö som
har naturvärdesklass II. Strandvegetationen ut görs
främst av pors och starr och är oftast gles, något
tätare i de södra och sydvästra delarna. I och vid
sjön häckar bland annat storlom och tranor. Av
rödlistade fåglar är göktyta, nötkråka, bivråk och
nattskärra noterade under häckningstid i sjöns
närhet. De viktigaste rast- och häckningsplatserna
för fåglarna finns i de södra delarna av sjön. Inga
rödlistade arter av växter eller insekter är noterade
vid sjön. Sjön har betydelse för fritidsfisket.

Derasjö
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Samlad bedömning

Grygöl är en mindre skogstjärn i närheten av
Hornsö ekopark. Gölen är relativt opåverkad och
ligger i ett mycket tyst område, varför
fritidsbebyggelse kan vara lämplig vid sjöns östra
strand. Stranden längs östra sidan består
omväxlande av klipphällar, blockterräng och
åsformationer med inslag av sand.

I samrådsskedet för detta tillägg var länsstyrelsen
tveksam till detta LIS-området, men ansåg att
området kunde vara lämpligt för turism.
Kommunen behövde visa vad det är man vill
stödja på landsbygden. Kommunen höll med om
att området kunde vara lämpligt för turism. Efter
utställningen har länsstyrelsen ändrat ståndpunkt
och anser i sitt granskningsyttrande att Grygöl är
olämpligt som LIS-område då området är

opåverkat, servicen i närmaste tätort är begränsad
och att kommunen inte visat på vilken service
som stöds. Även Gothia Vind AB anser området
olämpligt, eftersom det finns viss konflikt med
kommunens förslag till vindbruksplan. Eftersom
länsstyrelsen inte anser att området är lämpligt
som LIS-område väljer kommunen att inte peka
ut något LIS-område vid Grygöl.

Längs norra stranden finns ett sankmarksområde
och strax norr om sjön finns en hedädellövskog
med rik hänglavsförekomst. Fiskgjuse är
observerad fiskande vid sjön. Inga rödlistade arter
är noterade vid sjön, men en fågelart som t ex
drillsnäppa kan förväntas häcka med tanke på hur
stränderna ser ut. Vid sjön finns ett par båtplatser
för fritidsfiske.

Grygöl
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Samlad bedömning

Konflikter finns främst för att Hultebräan är
ytvattentäkt för Kalmar kommun och ny
bebyggelse kan komma att försvåra sjöregleringen
och strandnära bebyggelse kan riskera kvalitén på
vattnet. En exploatering vid Hultebräan är inte
heller att rekommendera då naturvärdena på de
platser som kan vara lämpliga för bebyggelse är
höga och skyddsvärda. Sjön är också i stor
utsträckning använd för friluftsliv av olika slag
och risken finns att detta kan påverkas negativt av
en exploatering i strandnära lägen.

Hultebräan är en av Nybro kommuns största sjöar
och har naturvärdesklassning II. Naturvärdet
kommer främst ur den varierande natur som
omger sjön och det rika djurliv som finns i och
kring sjön. Kring sjön finns flera värdefulla
naturområden, nyckelbiotopområden, ädellöv-

skogsområden, lövskogslundar, hagmarksskog
och äldre odlingsrösen. Stränderna ut görs ibland
av grus och sand och följs av en artrik
lövträdsbård även i barrskogspartierna. I området
väster om badstranden (Björnasjö) finns tydliga
rester av gammal kulturmark med många fina
ekar, enar och ett stort inslag av hassel.

Många rödlistade fåglar har observerats i och
kring sjön, bl a gråtrut, tornseglare, drillsnäppa,
backsvala, havsörn, nötkråka, salskrake, storspov,
hämpling och mindre hackspett. Även storlom är
noterad. En tidigare skalbaggeinventering visade
på några intressanta arter bl.a. grön
barkglansbagge.

Inga rödlistade arter av mossor, lavar, svampar
eller växter är noterade i området.

Hultebräan
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Samlad bedömning

Med tanke på den kuperade terräng som omger
det torp som finns på platsen idag är en
exploatering inte att rekommendera.
Omgivningen är fuktig och på vissa ställen sank,
vilket inte lämpar sig för bebyggelse.

Kroegöl är en vildmarkssjö omgiven av berg- och
myrstränder. På vissa ställen finns berg i dagen.
Området där sjön är belägen är klassad som
naturvärdesklass III. Både norr, väster och öster

om sjön finns sumpskogs- och våtmarksområden
och mellan dessa fuktiga områden med blandskog
(främst björk i strandområdet). Närmast torpet
växer tallskog. Marken/ berget är täckt av mossa
och enris, vid den norra stranden växer ag. I sjön
finns en hel del näckrosor och vassområden.

Storlom häckar i sjön, men inga rödlistade arter
av insekter, mossor, lavar, svampar eller växter är
noterade i området.

Kroegöl
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Samlad bedömning

Då markerna inom det inventerade området
brukas och betas anses de inte lämpliga för ny
bebyggelse. De områden som idag täcks av skog
kan vara lämpliga att utreda vidare.

Kroksjö är en måttligt näringsrik sjö med vissa
igenväxningsproblem, såväl på land som i vattnet.
Stränderna är flacka och består huvudsakligen av
morän och någon enstaka häll. Vegetationen vid
den nordvästra och nordöstra stranden är mycket
tät och snårig. Vid sjöns sydvästra spets, vid
Barkabo, finns en nyckelbiotop (värdefull
kryptogramflora). Vid Prästhällen, Ostången samt
öster om Store mosse finns smala
sumpskogsområden, samt flera små sankmarks-

områden. Området söder om sjön är ett gammalt
kulturlandskap med ängar och åkrar och grova
lövträd så som ek, asp, lönn, lind, ask och hassel.
I detta område finns en intressant insekts- och
fjärilsfauna. Kulturlandskapet är idag relativt
öppet men riskerar att växa igen.
Kulturlandskapsområdet (och söderut) är klassat
som naturvärde klass II, främst på grund av
kulturlandskapsprägeln med grova lövträd.

Rödlistade fåglar som häckar i sjön är drillsnäppa.
Rödlistade arter av insekter som noterats är
mindre bastardsvärmare, väddsandbi och
skalbaggen rödhjon. Inga andra rödlistade arter är
noterade.

Kroksjö
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Samlad bedömning

En exploatering kring Lille Hindsjön i anslutning
till Skoghult bedömdes av kommunen i ett första
skede vara möjligt, då fler bostäder inom
Skoghultsområdet gynnar underlaget för befintlig
service. Avståndet till Alsterbro är sådant att även
den service som finns där kan gynnas av att fler
boende finns i området. Friliggande villor eller
fritidshus ansågs vara lämplig exploatering.
Möjligheter att ansluta ny bebyggelse till
befintligt vatten och avlopp finns. Allmän
badplats finns vid sjön.

I samrådsskedet för detta tillägg hade
länsstyrelsen inga invändningar mot LIS-området,
men ansåg att kommunen skulle tydliggöra hur en
bebyggelseutveckling kan ske utan att det blir på
bekostnad av de höga naturvärdena. Kommunen
menade att detta sker lämpligen i
detaljplaneskedet. Efter utställningen har

länsstyrelsen ändrat ståndpunkt och anser i sitt
granskningsyttrande att Lille Hindsjön är
olämplig som LIS-område då området är
opåverkat och omfattas av naturvårdsplan klass 2.
Eftersom länsstyrelsen inte anser att området är
lämpligt som LIS-område väljer kommunen att
inte peka ut något LIS-område vid Lille Hindsjön.

Lille Hindsjön är en relativt långsmal sjö med
naturvärdesklassning II. Omgivande mark består
till största delen av barr- och lövskog med en del
stora ekar. Sjön ingår i ett av de områden i
kommunen där berggrund och jordlager delvis
utgörs av basiska grönstenar, vilket präglar
vegetationen till viss del. Kring sjön har de
rödlistade fågelarterna mindre hackspett och
bivråk noterats. Även storlom är observerad.
Sjön anses ha ett högt fågelvärde. Inga rödlistade
arter i övrigt är noterade i området.

Lille Hindsjön
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Samlad bedömning

Långegöl ligger i närheten av Målerås
glasbrukssamhälle, i kanten av Gråstensmon.
Eftersom Målerås som ort är starkt beroende av
besöksnäringen, finns ett behov av ökade
möjligheter för boende i närheten av orten, kanske
främst fritidsboende. I det undersökta området
finns idag några mindre fritidshus, en kommunal
badplats, ett vindskydd för friluftslivet och
utgångspunkten för en populär vandringsled.
Området består av ett moränbacklandskap öster
om sjön. I Översiktsplan 2007 redovisas ett
mindre område vid badplatsen som lämpligt för
strandnära bebyggelse. Kommunen anser i samma
plan att inga tillstånd till täktverksamhet ska

beviljas i detta geologiskt värdefulla morän-back-
landskap, något som strider mot bebyggelseidén.

Hela området är riksintresse för naturvården och
ingår som klass 1 i naturvårdsplanen
Gråstensmon. Inga rödlistade arter är dock
noterade inom det undersökta området. Väster om
sjön är bl a den rödlistade (hänsynskrävande)
stekelbocken noterad.

Med tanke på områdets betydelse för naturturism
och friluftsliv, de geologiska värdena och att
området är riksintresse för naturvård gör att
kommunen bedömer att området inte är lämpligt
som LIS-område.

Långegöl
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Samlad bedömning

Inom området finns vissa möjligheter att anlägga
ett antal fritidshus i en ”samling” av hus, väster
om det stugområde som finns idag. Tomterna bör
i så fall inte gå hela vägen ner till sjön och genom
att anlägga husen i en cirkel eller klunga, undviks
de problem med privatisering som gäller för de
befintliga stugorna idag. Vid en exploatering
inom området måste allmänhetens tillgång till
stranden säkerställas så att inte det problem som
finns idag (att tomter och hus avgränsar) blir
större. En större brygga med möjlighet till
båtplatser och bad från hällarna strax nordväst om
det nuvarande området med hus är en möjlighet.

Området norr om vägen som följer raden med hus
är inte lämpligt för ny bebyggelse bortsett från
några få platser. Området är kuperat och på vissa

ställen lågt och fuktigt och möjligheterna att ta sig
ner till sjön, eller få utsikt över den, är dåliga.
Eftersom avloppsfrågan för befintliga fritidshus
inte har någon bra lösning, bör dock inte sjön i
nuläget pekas ut som ett LIS-område.

Madesjösjön är näringsfattig och saknar
väldefinierade tillflöden. Den omgivande naturen
domineras av barrskog samt av en strandbård av
lövträd närmast vattnet. Höga naturvärden i form
av barrskog med stort inslag av lövträd finns
längs den södra stranden. Endast ett fåtal fåglar
häckar vid sjön, men flera rödlistade arter har
observerats under rastning bl.a. drillsnäppa,
mindre hackspett, gråtrut, kungsfiskare och
tornseglare. Även trana, skäggdopping och
fiskgjuse har observerats. Inga rödlistade arter i
övrigt är noterade.

Madesjösjön
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Samlad bedömning

En mindre exploatering vid Mörtegöl skulle vara
möjligt med tanke på sjöns geografiska läge mitt i
Glasriket. Det undersökta området är dock relativt
orört och ligger nära ett våtmarksområde med
sumpskog enligt Skogsstyrelsens sumpskogs-
inventering. Vid den snabba snösmältningen
våren 2011, efter en snörik vinter, låg delar av
området under 30 cm vatten. Sannolikt beror det
på att våtmarken i öster ligger något högre än
sjön.

I sjön finns de fridlysta skalbaggarna bred
paljettdykare och bredkantad dykare. Runt sjön är
inga rödlistade fåglar eller växter påträffade,
däremot har ett flertal rödlistade (hänsyns-
krävande) skalbaggsarter fångats i fällor sydost
om sjön. Det gäller arter som t ex stekelbock,
orange rödrock och barkrödrock.

Orördheten, naturvärdena och översvämnings-
risken innebär att området inte är lämpligt som
LIS-område.

Mörtegöl
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Samlad bedömning

Någon större strandnära exploatering vid
Tarmlången bedömde inte kommunen som möjlig
då det är svårt att ta sig fram till de ställen där
goda solförhållanden råder. Eftersom sjön är så
smal möjliggörs inte de sol- och
utsiktsmöjligheter som finns vid många andra
sjöar. Det område som lämpar sig bäst är idag
åker, vilket innebär viss konflikt med
jordbruksdriften. Övriga delar av området är
kuperade och svåra att bebygga. En bebyggelse
vid åkern i anslutning till Kimramåla by kan
påverka även den lilla Kvarngölen, beroende på
hur bebyggelsen utformas.

I samrådsskedet för detta tillägg bedömde
länsstyrelsen att ett LIS-område vid Tarmlången
kan vara lämpligt för turism, men att kommunen
behöver motivera ett ianspråktagande av

jordbruksmarken. Kommunen höll med om den
ståndpunkten. Efter utställningen har
länsstyrelsen ändrat ståndpunkt och anser i sitt
granskningsyttrande att Tarmlången är olämpligt
som LIS-område då området är opåverkat, det är
relativt långt till närmaste service, att området
omfattas av naturvårdsplan klass 2 samt berörs av
jordbruksmark som är skyddad enligt 3 kap 4 §
miljöbalken. Eftersom länsstyrelsen inte anser att
området är lämpligt som LIS-område väljer
kommunen att inte peka ut något LIS-område vid
Tarmlången.

Det inventerade området består främst av
blandskog. Få specifika naturvärden finns
dokumenterade.

Inga rödlistade arter är noterade i området, men
trana har observerats.

Tarmlången
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Samlad bedömning

Ny strandnära bebyggelse kan inte
rekommenderas kring Tämmen då det strandnära
område som tycks mest lämpligt för utveckling
(Tämshult) utgörs av brukad åkermark och
betesmark som bör bevaras. Inom Tämshult finns
dock andra områden (som inte omfattas av
strandskyddet) som bör utredas vidare, då en
ökning av antalet bofasta i området kan gynna och
stödja den nuvarande servicen.

Tämmen är en flikig sjö i Nybro kommuns
nordöstra del. På sjöns östra sida finns två typer
av nyckelbiotoper, dels ett område med tallskog
samt en större lövskogslund/hagmarksskog. Här
finns även värdefull kryptogamflora. Inga
rödlistade arter är noterade inom inventerat
område.

Tämmen
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Samlad bedömning

Den inventerade stranden vid Uvasjön är
storblockig och innehåller hällar, varför det bland
annat blir svårt att anlägga avlopp. Vid stranden
finns det båtplatser och tydliga spår av
regelbundet friluftsliv. På småöar och stenar strax
utanför stranden häckar måsar och den relativt
störningskänsliga storlomen. Vid inventeringen
noterades även störningskänsliga rovfåglar.
Området är inte lämpligt som LIS-område.

Vid sjön häckar troligen också bivråk. Rödlistade
arter av svampar och mossor noterade vid sjön är
tallticka och vedtrappmossa. Inga andra rödlistade
arter av växter och insekter är noterade.

Uvasjön
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Samlad bedömning

I närheten av Yttran hävdas åter naturbetesmarker
med stora biologiska värden. För att värna driften
av gården behövs kompletterande möjligheter till
försörjning, t ex hus för uthyrning. En sådan
exploatering är möjlig i detta område, där jakt-
och fiskemöjligheter kan locka besökare.
Kommunen bedömde att lämplig exploatering kan
vara mindre friliggande fritidshus eller stugor.
Även området kring Skoga glasbruksruin bör gå
att rustas upp och göras mer tillgängligt för att
locka fler besökare till området.

I samrådsskedet för detta tillägg ansåg
länsstyrelsen att ett LIS-område vid Yttran kan
vara lämpligt för turism. Kommunen höll med om
den ståndpunkten. Efter utställningen har
länsstyrelsen ändrat ståndpunkt och anser i sitt

granskningsyttrande att Yttran är olämpligt som
LIS-område då området är opåverkat, det är långt
till närmaste service, att området omfattas av
naturvårdsplan klass 2 och väg behöver byggas.
Eftersom länsstyrelsen inte anser att området är
lämpligt som LIS-område väljer kommunen att
inte peka ut något LIS-område vid Yttran.

Yttran är en näringsfattig (oligotrof) sjö med en
mycket snabb omsättningstid. Stränderna är
torvrika, steniga eller utgörs av hällar. Närmaste
omgivningen är kuperad och till stor del bevuxen
med barrskog. På de torrare markerna
förekommer även ek. Kring den norra delen av
sjön, främst i Högsby kommun, finns ett antal
våtmarksområden, så som Sundsmaden och
Björkekärret. Inga rödlistade arter är noterade i
området.

Yttran
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Den kommunala översiktsplanen antas, enligt 4 §
förordningen (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar, alltid medföra betydande
miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas och
en MKB upprättas. Tillägg till eller fördjupningar
av översiktsplanen gällande landsbygds-
utvecklingsområden (LIS-områden) kan däremot
inte alltid antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Bedömningen om betydande
miljöpåverkan avgörs genom en behovs-
bedömning.

Detta dokument utgör ett tillägg till den gällande
översiktsplanen för Nybro kommun, Översikts-
plan Nybro kommun 2007. Översiktsplanens
miljökonsekvensbeskrivning (del 5) kompletterar
i viss mån nedanstående konsekvensanalys.

Sammanfattning och ställningstagande

Det finns 78 sjöar i Nybro kommun som är större
än 5 hektar och som har studerats närmare i detta
tematiska tillägg. I analyserna konstaterades att
40 sjöar av dessa, främst i norra delen av
kommunen, har så stor betydelse för den
biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång
till rekreationsområden att de inte är aktuella som
LIS-områden.

De utpekade LIS-områdena utgör endast en
mindre del av stränderna i Nybro kommun och är
oftast redan utnyttjade för bebyggelse eller
rekreation. I kommunen finns mer än 550 km
strand längs större sjöar och stora vattendrag.
Totalt föreslås LIS-områden längs cirka 8 km
sjöstrand, vilket motsvarar cirka 1,2 % av
strandområdena. Exploatering av dessa områden
bedöms inte att påverka varken den biologiska
mångfalden eller allmänhetens möjligheter till
rekreation på ett negativt sätt. I flera fall kommer
allmänhetens tillgänglighet till stranden att öka
vid en exploatering. I samband med upphävande
av strandskyddet i detaljplan eller dispensansökan
från strandskyddsbestämmelserna i enskilda
ärenden kommer effekter och konsekvenser av
den tänkta verksamheten att belysas mer i detalj.
Detta tillägg till översiktsplanen bedöms därför
inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
att den ska miljöbedömas enligt 4 § förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

I de områden där en större exploatering planeras
bör djupare miljöanalyser genomföras, framför
allt påverkan på den biologiska mångfalden och
allemansrätten. I vissa områden bör även
översvämningsrisken studeras ytterligare.

Behovsbedömning
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Denna konsekvensanalys är utarbetad utifrån de
bedömningar som gjorts för LIS-områden i Nybro
kommun. Analysen är översiktlig och för större
framtida exploateringar krävs att ytterligare
analyser görs i samband med utarbetandet av
detaljplan eller i bygglovshanteringen.

Rörligt friluftsliv, djur- och växtliv

Kommunen har via inventeringar goda kunskaper
om fågellivet i flertalet av kommunens sjöar och
större våtmarker. För de största sjöarna har
kommunen genomfört en bred naturvärdes-
bedömning och, tillsammans med länsstyrelsen,
har alla större vattendrag biotopkarterats.
Insektsinventeringar har genomförts på ett flertal
platser, liksom inventeringar av naturbetesmarker.
En inventering av alla grova, äldre träd pågår och
är genomfört i mer än halva kommunen.
Kunskapsläget för urval av sjöar är därmed gott.

Nästan alla sjöar i Nybro kommun har någon
form av naturvärdesklassning (I-III där I innebär
högst skyddsvärde). Fagrasjö, Maltebo damm och
Stensjön är av riksintresse för naturvården (se
nedan). Övriga utpekade sjöar bedöms ha lägre
skyddsvärden.

Djur- och växtlivet kan påverkas negativt av ett
genomförande av tillägget till översiktsplanen,
främst genom anläggande av avloppsanläggningar
och påverkan på växt- och djurliv då livsmiljöer
förändras eller försvinner. Övergången mellan
land och vatten är ofta en artrik miljö.
Strandzonen är en viktig uppväxtmiljö för småfisk
och området intill strandkanten utgör en värdefull
livsmiljö och spridningskorridor för många växt-
och djurarter. Påverkan bedöms dock som liten då
urvalet av sjöar har baserats på möjlighet att
anlägga godkända avloppsanläggningar med hög
skyddsnivå och att områden med höga
naturvärden valts bort. Nybro kommuns
bedömning är att påverkan på den biologiska
mångfalden är måttlig vid en exploatering av de
områden som pekats ut som lämpliga. Den
påverkan som ändå kommer att ske på mark,
landskap, djur och växter beror till stor del på
detalj-lokalisering och detaljutformning.
Miljökompensation ska övervägas när
detaljutformning sker.

Kunskapsläget för hur stränderna används för
friluftsliv är mer begränsat. Vid vissa sjöar kan
man tydligt se hur de används, t ex via båtplatser,
grillplatser, badplatser och vandringsleder. För de
flesta saknas bra information. Vid några av de
utpekade LIS-områdena kommer tillgängligheten
till strandområdena att öka för allmänheten, vilket
gynnar friluftslivet. Förhållningssättet vid
exploatering måste därför vara förebyggande,
med kompenserande åtgärder som ökar
allmänhetens tillgång till strandmiljöerna.

Riksintressen och Natura 2000

Femton av de sjöar som är större än 5 hektar
ligger inom riksintresse för naturvård. Elva av
dess bedöms ha så höga värden att LIS-områden
inte undersökts. Fyra LIS-områden ligger vid
sjöar inom ett riksintresse. Ett av områdena
(Stensjön, Alsterån) berör även ett Natura-2000-
område. Dessa områden med betydande nationella
värden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada natur- eller kulturmiljön (Miljöbalken 3
kap. 6 §).

LIS-områden inom riksintresse

Fagrasjö - de utpekade LIS-områdena är små
och redan exploaterade med fritidshus. Ytterligare
påverkan på riksintresset bedöms som mycket
liten. Cirka 300 meter sydost om sjön finns den
starkt hotade mosippan. Med tanke på
naturförhållandena kring sjön kan arten finnas på
fler platser, varför inventering bör ske i samband
med detaljplaneläggning.

Maltebo damm - LIS-området berör en del av
ett område av riksintresse för naturvård. De
främsta värdena finns i översilningsmader,
sumpskogar och välhävdade marker med spår
efter ett äldre kulturlandskap. Inga av de värden
som beskrivs har en direkt koppling till LIS-
området. En exploatering av området förväntas
skapa ökad tillgänglighet till Maltebo damm,
genom nya anläggningar för friluftsliv. En
detaljplan är antagen 2014 för området.

Stensjön, Alsterån - Vid Stensjöns östra strand
finns redan idag både badplats, fritidsbebyggelse
och permanentboende inom riksintresseområdet. I

Konsekvensanalys
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anslutning till bebyggelsen i Stensjöhyltan finns
möjligheter att komplettera med ytterligare hus.
LIS-områdena ligger intill, men utanför Natura-
2000-området. Påverkan på riksintresset och
Natura-2000-området (själva sjön) bedöms som
mycket liten. En exploatering av området
förväntas skapa ökad tillgänglighet till Stensjön,
genom nya anläggningar för friluftsliv.
Detaljplaneläggning bedöms behövas med tanke
på komplexiteten i området och de värden som
berörs.

Nationella miljömål

I ”Del 5 Miljökonsekvensbeskrivning” i
översiktsplan 2007 redovisas hur miljökvalitets-
målen påverkas av förslagen i översiktsplanen.
Här redovisas kompletterande information till
översiktsplanens MKB.

Målen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”
och ”Bara naturlig försurning” kan komma att
påverkas negativt utifrån att transportbehovet
möjligen ökar. Hur stort ett ökat transportbehov
skulle kunna bli går inte att bedöma i nuläget då
det beror på vilka sjöar som eventuellt exploateras
och på vilket sätt. Påverkan på miljömålet bedöms
inte bli betydande.

Målet ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett
rikt växt och djurliv” - se ovan under påverkan på
rörligt friluftsliv, djur- och växtliv.

Målet ”Ett rikt odlingslandskap” kan påverkas
eftersom några LIS-områden är placerade på och
intill åkermark. Påverkan kan vara både positiv
och negativ. Negativ om ytor med åkermark
försvinner, positiv om en exploatering medför
bättre förutsättningar för att återstående åkermark
och betesmarker kan fortsätta att brukas och
hållas öppna.

Målet ”God bebyggd miljö” kan påverkas både
positivt och negativt. Ett genomförande medför
boende med närhet till natur- och grönområden
och kan ge människor möjlighet att bo och verka
på landsbygden. Bullernivåerna är låga. Negativa
effekter kan uppstå genom att det finns risk för
översvämningar, trots urvalsmetoden. Inom varje
område finns dock ytor som bedöms möjliga att
bebygga utan översvämningsrisk. Risken för

översvämning måste studeras vidare i varje
detaljplan eller förhandsbesked som berör LIS-
områden.

Miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om
vilken kvalitet miljön måste hålla vid en viss
tidpunkt. Normerna kan ses som styrmedel för att
på sikt nå miljökvalitetsmålen. Planläggning av
mark och vatten får inte medverka till att en
miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas. I dag
finns det miljökvalitetsnormer för olika
föroreningar i utomhusluften, olika parametrar i
vattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk
- och musselvatten och omgivningsbuller. Detta
tillägg till översiktsplanen berör enbart MKN för
vattenförekomster.

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt
regelverk – vattendirektivet – som ska säkra en
god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten.
Vattendirektivet omfattar alla sjöar, vattendrag,
kust- och grundvatten. Det övergripande målet är
att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus
år 2015, eller senast till år 2027.

Statusklassningen på nästa sida (Tabell B) baseras
till stor del på försurningsproblematik och
vandringshinder för fisk. Vattenmyndigheten
bedömer att det i många fall är ekonomiskt
orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de
åtgärder som skulle behövas för att uppnå god
ekologisk status 2015. Om alla möjliga och
rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status
förväntas uppnås 2021. Ingen sjö eller vattendrag
vid LIS-områdena i Nybro kommun har
övergödningsproblem.

En strandnära exploatering ger ett ökat
befolkningstryck på strand och vattenzonen.
Beroende på vad som etableras i anslutning till de
utpekade sjöarna i det tematiska tillägget, blir
påverkan olika, och därför är det svårt att i
nuläget göra en bedömning av påverkan. I
samband med dispensansökan från strandskydds-
bestämmelserna kommer effekter och
konsekvenser av den tänkta verksamheten att
beskrivas.



65

Nybro kommuns samlade bedömning är att
exploatering enligt denna plan inte medför en risk
för överskridande av gällande miljökvalitets-
normer.

Mellankommunala intressen

För de berörda sjöar som till viss del tillhör en
annan kommun har endast strandområden inom
Nybro kommun inventerats och bedömts.
Kringliggande kommuner kommer att erbjudas att
lämna synpunkter på planen innan dess antagande
och även ha möjlighet att komplettera med
information som inte finns med i denna plan.
Insamlad information som berör annan kommun
har överlämnats till berörd kommun.

Kommunalekonomiska och
sociala konsekvenser

Den kommunala ekonomin kommer att påverkas
positivt i form av ett ökat skatteunderlag om
kommunen får nya invånare och ökade inkomster
från de gäster som besöker regionen. Dock kan
ekonomin även påverkas negativt t.ex. utifrån ett
ökat behov av skolskjuts och liknande service.
Ökade kostnader för bl a skolskjutsar ses inte som
något negativt av kommunen, eftersom målet är

att ha en levande landsbygd.

Påverkan på kollektivtrafiken är begränsad
eftersom Närtrafiken redan sker med mindre
bussar eller bilar för att vara både flexibel och
miljövänlig. Alla har redan rätt att åka med
närtrafiken och den finns tillgänglig i hela
kommunen. Närtrafiken kör endast de sträckor
som resenärer beställt att få åka. Därmed finns en
flexibel trafik med hög tillgänglighet och som är
bra för miljön.

Genom en detaljerad planering, i ett
detaljplaneskede eller handläggning av
förhandsbesked, görs en mer grundlig
undersökning av placeringen av nybyggnation och
då kan den mest optimala lösningen för varje plats
skapas. Genom att erbjuda attraktiva
boendemiljöer har Nybro kommun möjlighet att
locka nya invånare och besökare. Nya invånare
och besökare i kommunen stärker den sociala
strukturen och ger ökade möjligheter till
nyetableringar och bibehållen eller utökad
service.

Om tillgängligheten till naturen ökar genom att
man underlättar för friluftslivet kan också
människor lättare komma ut i naturen även om
man har svårigheter att röra sig.

Vatten-
förekomst

Ekologisk
status 2009

Kemisk status
2009 MKN

Hagbyån Måttlig Uppnår ej god
God ekologisk status
2021 och god kemisk
ytvattenstatus 2015

Ljungbyån Måttlig Uppnår ej god
God ekologisk status
2021 och god kemisk
ytvattenstatus 2015

Orranäsasjön God Uppnår ej god
God ekologisk och
kemisk ytvatten-
status status 2015

Skärsjön Måttlig God
God ekologisk och ke-
misk ytvattenstatus
status 2015

Store Hindsjön Måttlig Uppnår ej god
God ekologisk och
kemisk ytvattensta-
tus status 2015

Tabell B — Förteckning över de viktigaste vatten-förekomsterna som berörs av detta tillägg till översiktsplanen.
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Kulturmiljö och landskapsbild

Kulturmiljön kan skadas vid exploatering i
närheten av eller på en plats med höga
kulturvärden. Ingen av de platser som är utmärkta
som LIS-områden ligger inom uttalat känsliga
kulturmiljöer, men givetvis ska hänsyn tas vid
exploatering om viktiga kulturlämningar hittas
efter mer detaljerad undersökning.

Att kombinera befintlig byggnation med ny
bebyggelse kräver eftertanke. På landsbygden har
avtryck lämnats både i form av byggnader men
även i landskapet, genom åkerformationer,
gärdesgårdar och liknande. Delar av detta arv bör
vi bevara och vårda, men vi måste även kunna
bygga nytt och fortsätta utveckla en bygd. Vid
exploatering på landsbygden bör man vara varsam
för att få nybyggnationen att passa in i befintlig
miljö. Att peka ut utvecklingsområden bedöms
som helhet bidra till att skapa en levande
landsbygd. Det ökar förutsättningarna för att det
gamla kulturhistoriska landskapet skall hävdas,
vilket bedöms vara positivt för kulturmiljön.

Ett genomförande av planen innebär att ett antal
områden kommer att omvandlas från obebyggd
mark till bebyggd mark med omgivande

hårdgjorda ytor, belysning, staket mm. När
skogsmark tas i anspråk kan omvandlingen
upplevas som att sår uppstår i ett
sammanhängande skogsområde. Från vattnet sett
uppstår brott mot horisonten. När odlingsmark tas
i anspråk kan upplevelse av fri rymd och
historiska sammanhang gå förlorade. Generellt
bedöms att ett genomförande av planen inte
medför några större konsekvenser för
landskapsbilden. Utbyggnaden är genomgående
småskalig, och förändringarna kommer främst att
upplevas lokalt.

Infrastruktur

Ny bebyggelse innebär ökade påfrestningar på
befintlig infrastruktur i form av vägar, avlopps-
anläggningar med mera. Där det är möjligt bör ny
bebyggelse kopplas till kommunalt vatten och
avlopp. Vid lämplighetsbedömningen av de
aktuella LIS-områdena har befintlig tillgänglighet
i form av vägar varit viktigt, dessa behöver dock
på många ställen rustas upp för att tillgodose de
ökade behoven när fler vill använda dem för att
nå bostäder och verksamheter.
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Länsstyrelsens yttrande
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