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Nybro kommun.  

Dnr. KS-2018-46 

 

1. Samrådsförfarande 
 

Samrådet pågick från och med 7 juni 2021 till och med 30 september 2021. Region Kalmar län bad om att få 

förlängd samrådstid, vilket kommunen godkände. 

Samrådet har annonserats i Barometern och Kalmar läns tidning samt på kommunens anslagstavla och på 

kommunens hemsida. Samrådshandlingarna har skickats via e-post till myndigheter och organisationer enligt 

sändlista. Handlingarna har under samrådstiden funnits tillgängliga på kommunhuset samt på kommunens 

hemsida.  

Sändlista: 

Planförslaget sändes till följande 

remissinstanser: 

Skriftligt yttrande: Sidnummer: 

Länsstyrelsen i Kalmar län 2021-10-28 4 

Region Kalmar län 2021-10-06 12 

Trafikverket 2021-08-30 14 

Försvarsmakten ̶  

Emmaboda kommun 2021-09-14 15 

Kalmar kommun 2021-09-27 16 

Högsby kommun 2021-09-27 16 

Mönsterås kommun 2021-08-31, ingen 

erinran 

17 

Lessebo kommun 2021-09-09, ingen 

erinran 
17 

Kretslopp sydost 2021-06-10 17 

Kalmar länstrafik ̶ ̶ 

Uppvidinge kommun ̶ ̶ 

 

Interna remissinstanser: 

Kulturnämnden ̶ ̶ 

Individ och familjenämnden ̶ ̶ 

Lärandenämnden 2021-11-10 19 

mailto:kommun@nybro.se
file://///adm.nybro.se/home/Users/DEALO001/Anpassade%20Office-mallar/nybro.se
file://///adm.nybro.se/home/Users/DEALO001/Anpassade%20Office-mallar/nybro.se


2 

 
 

 

Omsorgsnämnden ̶ ̶ 

Miljö- och byggnämnden 2021-09-30 19 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-30 18 

Nybro Energi AB ̶ ̶ 

Nybro Bostad AB ̶ ̶ 

Ungdomsrådet ̶ ̶ 

Funktionshinderrådet ̶ ̶ 

Kommunala pensionärsrådet ̶ ̶ 

Räddningstjänsten i Nybro 2021-10-28 35 

 

2. Inkomna yttranden 
Redovisade yttranden är sammanfattningar av inkomna yttranden och återges i kursiv text. Sammanfattningen 

av yttrandet följs av samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar. Vissa yttranden presenteras i sin helhet och 

kommenteras då styckesvis för att förtydliga kommunens ståndpunkt. De yttranden som behandlar liknande 

ämnesområde kommenteras i grupp. Alla yttranden finns tillgängliga i sin helhet i kommunens diarium. 

 

2.1 Yttranden från kommuner, myndigheter och regioner 
 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen är välskriven och bra strukturerad vilket gör den 

lättläst. Detta gör att den fördjupade översiktsplanen kommer att fungera väl som planeringsunderlag inför 

kommunens fortsatta utveckling mot en mer hållbar och sammanhållen stad, både fysiskt och socialt.  

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till berörda statliga myndigheter vars synpunkter har arbetats in i 

yttrandet, de inkomna synpunkterna följer även med som bilaga. Nedan redovisas Länsstyrelsens synpunkter 

som behöver beaktas i det fortsatta arbetet med planen. De synpunkter som Länsstyrelsen framför under 

rubriken ”Social hållbarhet” får kommunen även se som en rådgivande del av yttrandet.  

Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  

Kommunen har tagit fram en hållbarhetsbedömning (HB) inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ett 

avgränsningssamråd om MKB genomfördes mellan Länsstyrelsen och kommunen den 10 november 2020. Vid 

det tidiga samrådet som ägde rum 2 mars 2021 framförde Länsstyrelsen även synpunkter om 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Länsstyrelsen och kommunen hade därefter ett 

särskilt möte om MKB:n för att förtydliga Länsstyrelsens synpunkter. Kommunen har nu arbetat vidare med 

hållbarhetsbedömningen. De synpunkter som särskilt berör hållbarhetsbedömningen finns att läsa under 

rubrikerna ”Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering”, ”Klimatfrågor” och ”Social 

hållbarhet”.  

Riksintressen  

Riksintresse för energiförsörjning och kommunikationer (3 kap. 8§ MB)  



3 

 
 

 

Infrastruktur Länsstyrelsen vill lyfta fram följande synpunkter från Trafikverket: ”Riksväg 25 samt järnvägen 

(Kust-kustbanan) är av riksintresse för kommunikationer vilket framgår av planförslaget. Trafikverket vill 

även påminna om att Riksväg 31 ingår det funktionellt prioriterade vägnätet. Detta innebär att vägen är viktig 

för regional och interregionala transporter och persontrafik.”  

Länsstyrelsen vill även påminna om att riksväg 25 och 31 samt kust-kustbanan omfattas av ett byggnadsfritt 

avstånd på 30 meter. 

Svar: Se svar till Trafikverket. 

Hinderytor  

Länsstyrelsen vill lyfta fram följande synpunkter från Luftfartsverket: ”Nybro kommun berörs av 

influensområdet för hinderytor (skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista 

delen av inflygningen) för Kalmar, Ronneby och Växjö flygplats. Av dessa är Kalmar, Ronneby och Växjös 

flygplatser riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i planen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 

marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder 

kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga 

byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive flygplats. 

Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i form av restriktioner 

och/eller rekommendationer.  

I den fördjupade översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för den civila luftfarten, endast 

Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller avseende civil luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för 

att säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden. LFV vill påminna Nybro kommun om 

att följande gäller för civil luftfart:  

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 

20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt 

territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö ska även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras.”  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats i enlighet med ovanstående synpunkter. 

 Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering  

Ett av planens medskick för fortsatt arbete mot en hållbar stad är att ta fram en politiskt beslutad blå- och 

grönstrukturplan innefattande en analys av stödjande, reglerande, försörjande och kulturella 

ekosystemtjänster. Länsstyrelsen ser mycket positivt på detta ställningstagande.  

Länsstyrelsen vill lyfta fram att ordet ”förtätning” behöver utvecklas och kopplas till blå-gröna strukturer 

som behöver bevaras i tätorten och inte hotas genom att byggas bort genom förtätning. Som exempel på sidan 

33 i FÖP där kommunen resonerar om förtätning. Desamma gäller även hållbarhetsbedömningen på sidan 

16.  

Det är också viktigt att påpeka dagvattenhanteringens funktion både utifrån de kvalitativa och de kvantitativa 

aspekterna:  

• Kvalitativa aspekter är till exempel: bromsa och rena för slamhantering och omhändertagandet av 

främst fosfor via öppna dagvattensystem. 

• Kvantitiva aspekter är till exempel: klimatanpassning av mark för att få bort stora mängder 

yt/dagvatten vid skyfall och översvämning eller vid förvaring av vatten under torrperioder för att 

minska risken för värmeöar. 
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Detta innebär att den fördjupade översiktsplanen behöver visa att kommunen planerar långsiktigt för en 

hållbar tätort. En Nybro stad som både kan hantera 20-årsregn (både kvalitativt och kvantitativt) likväl som 

100-årsregn (främst då kvantitativ hantering).  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har utvecklat begreppen förtätning i förhållande till grön- och 

blåstrukturen, till exempel under kapitlet Utvecklingsinriktningar. Planförslaget har även kompletterats 

översiktligt angående kvalitativ och kvantitativ hantering av dagvatten, under kapitlet Hänsyn och 

riksintressen. Kommunen menar dock att beräkningar på utpekade klimatanpassningsytor först görs när den 

fördjupade planen genomförs. Skyfallskarteringen har gjorts för 100-årsregn. I den fördjupade översiktsplanen 

finns ett medskick om att ta fram en ekosystemtjänstanalys med dagvattenhantering. Där kommer frågan att 

utredas vidare. 

 Kommentar om hållbarhetsbedömningen 

På sidan 47 i hållbarhetsbedömningen är inte miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” med. Länsstyrelsen 

ställer därför frågan: ”Varför då?” Meningen med blå-gröna strukturer är att också bromsa och rena 

dagvatten på dessa gröna och delvis genomsläppliga ytor och det är i allra högsta grad även en fosforfråga; 

det vill säga att därigenom minska mängden av främst fosfor i dagvattnet. En koppling till ”Ingen 

övergödning” borde alltså göras. Dagvattenhanteringen behöver ses både med kvalitativa och kvantitativa 

ögon i samband med anläggandet av olika varianter av öppna dagvattenlösningar. 

Svar: Hållbarhetsbedömningen har kompletterats med miljökvalitetsmålet "ingen övergödning". Planförslaget 

har utvecklats med en skrivning om kvantitativ och kvalitativ hantering av dagvatten. 

Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden  

Markföroreningar beskrivs på sidan 100 i samrådshandlingen. Kommunen har kort beskrivit problematiken 

med förorenade områden och det arbetet som kommunen gör med att ta fram en handlingsplan för förorenade 

områden. Riskklassningen görs efter Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, dvs. 

inte Länsstyrelsens klassning.  

Det finns ett stort antal potentiellt och konstaterade förorenade områden inom Nybro tätort. De flesta är 

enbart identifierande dvs. verken riskklassade eller provtagna. Hur föroreningssituationen på dessa objekt är 

oklar. Kommunen behöver ta höjd för alla förorenade områden inom planområdet.  

Beskrivningen av förorenade områden behöver därför utvecklas och förbättras. Det behöver finnas en 

översiktlig information om hur situationen med förorenade områden ser ut inom planområdet (till exempel 

ange om det finns områden som särskilt märker ut sig gällande föroreningsgrad, farlighet, typ av förorening 

eller läge i förhållande till befintlig eller planerad markanvändning). Det behöver finnas information om hur 

föroreningsfrågan ska hanteras i det fortsatta detaljplanerings- och lovgivningsarbetet.  

Vägledning för hur förorenade områden behöver hanteras i översiktsplanering finns på EBH-portalen: Fysisk 

planering och förorenade områden - EBHportalen.  

Svar: Kommunen har justerat planhandlingarna enligt synpunkten att det är Naturvårdsverkets metodik som 

används vid inventering av förorenade områden. Kommunen har utvecklat texterna i både den fördjupade 

översiktsplanen och i hållbarhetsbedömningen så att processen med att inventera, undersöka och åtgärda 

föroreningar tydligare framgår. Hållbarhetsbedömningen innehåller också en karta som visar områden som är 

misstänkt eller konstaterat förorenade i Nybro stad. 

Risker i kommunen  
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Kommunen behöver läsa igenom synpunkterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), se 

bilaga. MSB lyfter fram bra vägledningar som kan fungera som ett stöd för kommunens arbete med risker. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) lyfter också fram vägledning och stöd gällande risker i sina 

synpunkter, se bilaga. 

Svar: Kommunen har utvecklat texten så att det tydligare framgår hur kommunen ser på risker och hur dessa 

kan minimeras eller upphöra. 

Klimatfrågor 

Ekosystemtjänster 

I hållbarhetsbedömningen står det att en av planens målsättningar är att behålla eller utveckla grön och 

blåstrukturen för ekosystemtjänster. Vidare står det att en följd av planen är att kommunen bör ta fram en 

heltäckande analys av ekosystemtjänster inom staden och identifiera de brister som finns.  

Länsstyrelsen anser att det bör vara tvärtom att planen bygger på de mål och strategier som antagits för 

planen, vilket även kommunen skriver. Kommunen har inför denna plan tagit fram analyser för grönstrukturer 

och skyfall, vilket är mycket bra. Det hade varit bra att även ha haft med en analys av stadens 

ekosystemtjänster innan man påbörjar arbetet med en fördjupad översiktsplan.  

Svar: I arbetet med den fördjupade översiktsplanen framgick det att det finns ett behov av att ta fram en 

ekosystemtjänstanalys. Detta kommer att genomföras som ett steg i arbetet med att genomföra den fördjupade 

översiktsplanen.  

Klimatpåverkan och klimatanpassning  

Under rubriken ”Klimatpåverkan och klimatanpassning” i hållbarhetsutredningen står det under stycket 

”Konsekvenser och förslag till åtgärder i det kommande arbetet” att planens genomförande kommer medföra 

färre och mindre grönytor samt en förtätning av byggnader och mer hårdgjord yta.  

Vidare står det: ” i Nybro stad är de gröna och blå värdena viktiga” samt ”i ett förändrat klimat behövs 

stadens blå och gröna ytor också för att hantera konsekvenser av översvämningar och värmeböljor. Dessa 

och andra ekosystemtjänster utvecklas och främjas i framtidens Nybro.” Kommunen behöver utveckla hur de 

ser på risken för skador på den byggda miljön exempelvis utifrån förtätning samt ge exempel på hur sådana 

risker kan minska eller upphöra.  

Vidare står det att ”arbetet med att analysera konsekvenserna av kraftiga skyfall behöver fortsätta och 

kommunala verksamheter som i vanliga fall inte arbetar med denna fråga kan behöva involveras.”  

Bebyggelseutvecklingen i Nybro planeras bland annat att ske utifrån förtätning. Vid förtätning behöver man 

planera så att påverkan på den befintliga grön- och blåstrukturen blir så liten som möjligt men även med 

hänsyn tagen till viktiga ekosystemtjänster som exempelvis möjligheter till klimatreglering.  

Förtätning kan medföra fler hårdgjorda ytor i staden vilket innebär ökade problem vid skyfall eller kraftig 

nederbörd samt en ökad belastning på dagvattensystemen med exempelvis ökad koncentration av 

föroreningar i dagvattnet.  

I planen finns det flera bra exempel på hur kommunen avser att minska på risker från översvämningar som 

exempel svackdiken och mångfunktionella ytor. Men Länsstyrelsen saknar en redovisning av hur man tänkt 

kring översvämningsrisker. Är de områden i planen som är avsatta att ta emot översvämmande vatten 

klimatanpassade till år 2040 eller år 2100, och i så fall till vilka återkomsttider? Är en ökad belastning på 

dagvattennätet utifrån planerad förtätning medtagen i de beräkningarna?  
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Länsstyrelsen vill påminna om att enligt 3 kap 5 § PBL ska det i en översiktsplan framgå kommunens syn på 

risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 

klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. En sådan samlad bedömning saknas. 

Svar: Relationen mellan förtätning och blå- och grönstruktur har tydligare beskrivits. Kommunen har även 

utvecklat texten om riskhänsyn. Klimatanpassningsytorna byggs ut i takt med att den byggda miljön 

utvecklas. Ytorna är baserade på skyfallskarteringen som tar hänsyn till 100-årsregn med klimatfaktor. 

Däremot är inte utpekad förtätning med i den skyfallskartering som gjorts. Kommunens intention är att 

uppdatera modellen för skyfallskartering vid framtida nybyggnation. 

Arbetet med att identifiera och minimera risker sträcker sig längre än den fördjupade översiktsplanen, och 

behöver samverkas med statliga myndigheter och inom kommunkoncernen. Detta arbete redovisas inte i den 

fördjupade översiktsplanen.   

 

Strålsäkerhet 

Länsstyrelsen vill lyfta fram synpunkterna från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i sin helhet, se även bilaga 

där det även finns länkar till information.  

”I avsnittet "Hållbar och hälsosam livsmiljö", s 100, under rubriken ”Elektromagnetisk strålning” tas risker 

med transformatorstationer och kraftledningar upp. SSM vill påpeka att joniserande strålning från Radon 

samt ultraviolett (UV) strålning från solen också ryms inom begreppet ”elektromagnetisk strålning”. 

Allmänhetens exponering för dessa behöver också begränsas, och SSM vill påpeka att texten som gäller ny 

bebyggelse och kraftledningar (s 100) inkorrekt hänvisar till ”riktvärden.”, samt i övrigt skulle vinna på att 

förtydligas:  

Förslag till ny formulering: ”Ny bebyggelse och nya kraftledningar ska planeras så att 

exponeringen för magnetfält blir så låg som möjligt. Referensnivåer som det är olämpligt att 

överskrida finns angivna i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:18) om 

begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.”  

Avsnitt som berör hälsoaspekter kan gärna kompletteras med hänvisning till planeringsunderlag och 

referenser till var information om aktuella gräns- och referensnivåer på strålsäkerhetsområdet kan hittas. 

Radon  

Den utställda planen saknar information om radon. SSM vill påpeka vikten av att ta hänsyn till risker med 

markradon inför nybyggnation. Radon är en av de största källorna till exponering för joniserande strålning i 

Sverige. Beroende på berggrundens sammansättning och markens porositet kan det finnas en risk för 

inträngning av markradon i byggnader i större delen av Sverige. Det finns olika sätt att undvika att detta sker 

genom förebyggande åtgärder inför och under byggnation, och det är därför viktigt att ställa krav på 

utförandet. Vid nybyggnation gäller Boverkets gränsvärde (BBR 2011:6) som är 200 Bq/m3 uttryckt som 

årsmedelvärde. Vid befintlig bebyggelse gäller referensnivå som anges i Strålskyddsförordningen (SFMFS 

2018:506).  

UV-strålning  

Den utställda planen har inte heller någon information om UV-strålning. SSM vill betona vikten av att man 

när man planerar barns utemiljöer tar hänsyn till ultraviolett strålning. Det är viktigt att den miljö barn vistas 

i innebär en variation vad gäller områden med sol och skugga. Samtliga cancerformer som har koppling till 
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UV-strålning ökar i Sverige, och att bränna sig i barndomen anses spela en särskild roll. Information som 

finns på SSM:s hemsida kan användas som ett stöd för kommuner och andra som planerar skolgårdar, 

förskolegårdar och parker.” 

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats enligt föreslagen skrivning om kraftledningar, samt i 

enlighet med synpunkter om UV-strålning och radon. Vid nybyggnation används alltid radonskyddande 

byggnadstekniker.   

Geoteknik  

Länsstyrelsen vill lyfta fram följande synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI): ”Översiktligt kan vi 

bedöma att förhållanden med avseende på geotekniska risker är relativt gynnsamma i kommunen.  

SGI ser positivt på att förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas i översiktsplan. 

Översvämningsförebyggande åtgärder, till exempel uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska 

konsekvenser vilket också måste beaktas.  

Vi vill gärna trycka på att det i samband med detaljplanering samt vid bygglovgivning utanför detaljplanelagt 

område alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL.  

I översiktsplanen bör eventuella riskområden tydligt redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas 

planen över hur dessa områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller bygglov.” 

Svar: Synpunkten noteras.  

Allmänna intressen 

Kulturmiljö  

Kunskapen i det nya kulturmiljöprogrammet har använts på ett bra sätt och tydliggjort kommunens 

möjligheter och utmaningar i stadens kulturhistoriskt intressanta områden. 

Svar: Synpunkten noteras.  

 Post och elektronisk kommunikation 

Länsstyrelsen vill lyfta fram följande synpunkter från Post- och telestyrelsen: ”Regeringen presenterade i 

oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i 

världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016 presenterade regeringen en ny 

bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla hushåll 

och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla 

hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas 

tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023.” 

Utöver det bör kommunen läsa igenom hela yttrandet från Post- och telestyrelsen, se bilaga. 

Svar: Synpunkten noteras.  

 

Kraftledningar  

Länsstyrelsen vill lyfta fram följande synpunkter från Svenska Kraftnät: ”I Nybro kommun har Svenska 

kraftnät två 400 kV-luftledningar samt en markförlagd likströmsförbindelse som ansluter till 

transmissionsstationen Nybro, nordväst om tätorten. Utöver dessa anläggningar planerar Svenska kraftnät 

för en ny luftledning mellan Ekhyddan och Hemsjö vilken passerar Nybro kommun.  
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I nordväst löper planområdets gräns parallellt med Svenska kraftnäts anläggningar, dels en befintlig 

anläggning (markförlagd likströmsförbindelse) och en planerad anläggning (planerad luftledning mellan 

Ekhyddan och Hemsjö).  

Svenska kraftnät önskar att ovan ledningar synliggörs i aktuell FÖP. Transmissionsnätet för el går att hämta 

via Geodataportalen.  

Angående kommunens inställning att kraftledningar som går genom eller i närheten av bebyggelse bör grävas 

ned: Svenska kraftnät vill uppmärksamma kommunen på att markförläggning av transmissionsnätsledningar 

tillhörande transmissionsnätet är sällan tekniskt möjligt. Det är mindre driftsäkert och ett dyrare elsystem och 

frågan om teknikval måste få ägas av Svenska kraftnät. 

Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar mot aktuell FÖP. 

I och med en förändring i ellagens nomenklatur benämns stamnätet för el numera för transmissionsnätet och 

vidare benämns ledningarna för transmissionsledningar.” 

Svar: Kommunen menar att ovanstående kraftledningar inte ska redovisas i den fördjupade översiktsplanen då 

endast ett fåtal kraftledningarna gränsar eller går parallellt med planområdet. Sträckan Ekhyddan-Hemsjö 

saknar ledningskoncession. Föreslagen markanvändning påverkar inte Svenska kraftnäts anläggningar i 

Nybro. Kommunens ståndpunkt är fortsatt att nedgrävda ledningar ska eftersträvas. 

Social hållbarhet 

Hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program  

I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen i den fysiska planeringen tar hänsyn till och samordnar 

nationella och regionala mål samt planer och program av betydelse för hållbar utveckling. Den fördjupade 

översiktsplanen synliggör globala mål enligt Agenda 2030 samt den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 

de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. I PBL står att planläggning ska främja en 

från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. Relevanta mål 

som saknas i den fördjupade översiktsplanen är bland annat nationella mål om mänskliga rättigheter, 

jämställdhetsintegrering, barnets rättigheter, folkhälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Översiktsplanen är ett vägledande underlag som lägger grunden för hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras. Nybro kommuns översiktsplan saknar ett tydligt ställningstagande, mål och riktlinjer 

gällande jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. I Finansdepartementets rapport ”Den hala tvålen – 

Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling” framkommer att 

översiktsplanen är ett avgörande verktyg för att få in de sociala frågorna tidigt i processen. 

Finansdepartementet säger också att översiktsplanen behöver användas ännu mer strategiskt av kommunerna 

i deras arbete. Det är i översiktsplanen som kommunens systemperspektiv tar sig uttryckt och att det är här 

avvägningar och prioriteringar vad gällande sociala värden kan göras. Genom att lyfta in perspektiven i 

planen kan kommunen öka möjligheten för att frågorna får genomslag i den efterföljande planeringen och i 

kommande beslut. 

Svar: Målen om folkhälsa behandlas i Hoppfullt och hållbart. Den fördjupade översiktsplanen integrerar 

aspekterna jämställdhet, tillgänglighet, barnperspektiv och mänskliga rättigheter genom hela planen. 

Kommunen har förtydligat att dessa aspekter genomsyrar hela planen i kapitlet ”Möjligheter och utmaningar”. 

Bedömningen är att aspekterna behandlas på ett tillfredställande sätt utan att de nationella målen, som i flera 

fall inte är relevanta för den fördjupade översiktsplanen, presenteras.  
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Kommunövergripande strategier 

Hållbarhetsbedömningen som finns avsnittet ”Tillgänglighet och trygghet” kan ses som en form av 

sammanfattning av de resonemang som förs i översiktsplanen och hållbarhetsplanen utifrån ett 

trygghetsperspektiv. Länsstyrelsens bedömning är att planen genomgående har ett tydligt brottsförebyggande 

och trygghetsskapande perspektiv. Samtidigt är det otydligt om kommunen talar om tillgänglighet ur ett 

funktionshinderperspektiv. Länsstyrelsen önskar att kommunen förtydligar vad som avses med begreppet 

tillgänglighet. Tillgänglighet lyfts i olika avsnitt. 

Exempelvis; det gröna och blå ska vara närvarande och tillgängligt för alla, servicen ska vara tillgänglig för 

alla, tillgängliga och tätortsnära naturområden eller aktiviteter. 

Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv innebär att en självständigt kan ta sig fram i den byggda 

miljön och att en kan vistas i miljön och använda den fullt ut. Perspektivet syns framförallt kopplat till 

Theanderstråket som ska bestå av ”tillgänglighetsanpassade gång- och cykelvägar på varierande underlag”. 

En översiktsplan som innehåller strategier för att göra den fysiska miljön anpassad för olika former av 

funktionsnedsättningar ger bättre förutsättningar att leda till ett samhälle som blir mer tillgängligt för alla. 

Principen om universell utformning innebär att produkter, miljöer, program och tjänster utformas så att 

samhället blir tillgänglig för alla, invånare och besökare, utan behov av anpassning eller specialutformning. 

Detta tillvägagångssätt ligger i linje med det nationella målet för funktionshinderspolitiken och konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Universell utformning kan kombineras med frågor som 

rör både jämlikhet, jämställdhet och trygghet. Länsstyrelsen anser att Nybro kommun bör använda en sådan 

princip i sin översiktsplan. 

Svar: Kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning om att det tidigare var otydligt vad som menades med 

tillgänglighet. Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats med en förklaring till detta. Kommunen har 

lagt till en strategi om att arbeta med universell utformning.  

Funktionshinderperspektivet, liksom barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv, krävs för att skrivningar som 

”mötesplatser ska erbjuda aktiviteter och vara attraktiva för olika målgrupper”, ”stadskärnan ska erbjuda 

något för alla”, ”anläggningar för de behov som finns” ska vara ett stöd i den fortsatta planprocessen för att 

kunna utforma en byggd miljö för alla. En stad som t.ex. är planerad för barn och unga behöver också ta 

hänsyn till olika grupper av barn. Barn i olika åldrar, med olika kön och med olika funktioner. På samma sätt 

behöver det finnas medvetenhet om att olika grupper av män och kvinnor använder, nyttjar och har behov av 

stadens miljöer på olika sätt. Här behövs en maktanalys kring män och kvinnors ibland lika behov men också 

olika behov så att staden kan byggas och utvecklas på ett sätt som motsvarar både män och kvinnors behov. 

Ett sätt att visa en sådan medvetenhet i både processen och i den fördjupade översiktsplanen är att beskriva 

de villkor som finns för män och kvinnor, det vill säga beköna statistik i någon form av nulägesanalys. Ett 

annat sätt är att synliggöra kön i texten genom att använda bekönade ord, till exempel män – kvinnor 

tillsammans med mer neutrala begrepp, till exempel människor. Könsaspekten lyfts delvis under rubriken 

”Platser att mötas på” samt ”Stråk och överbryggnad”. Jämställdhet är ett särskilt politikerområde som 

behöver synliggöras på ett fördjupande sätt, inte enbart som ett perspektiv bland många i 

jämlikhetsbegreppet. De sex nationella jämställdhetsdelmålen kan vara ett bra utgångsläge för särskilda 

jämställdhetsinsatser. Jämställdhetsperspektivet uppfylls ej heller enbart genom att barnperspektivet har 

tillgodosetts. De kan om möjligt förstärka varandra men det förutsätter ett tydligt maktperspektiv. 

Svar: Kommunen har förtydligat att jämställdhet är ett grundläggande perspektiv i den fördjupade 

översiktsplanen. Kommunen presenterar ingen statistisk i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen anser 

efter samrådet att begreppen ”fokusområden” och ”planeringsinriktningar” var för lika varandra, och därför 

svåra att jobba efter. Planeringsinriktningarna har därför arbetats in i fokusområdena. 
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Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet syns tydligt i den fördjupade översiktsplanen och 

särskilt i hållbarhetsbedömningen. Nybro kommun har tagit fram sex planinriktningar och trygghet som en 

aspekt finns tydligt med i fem av dessa. En inriktning är ”blandad stad inifrån och ut” som förenklat handlar 

om förtätning. Här ska kommunen bland annat arbeta för att skapa olika upplåtelseformer inom områden som 

redan finns idag. Något som ur ett brotts- och trygghetsperspektiv minskar segregationen och risken för 

marginaliserade områden samtidigt som känsla av gemenskap kan förstärkas. Att offentlig service i detta 

kommer närmare stadens invånare kan också öka trivseln och tryggheten. Kommunen behöver dock 

tydliggöra om utbudet av bostäder ska vara tillgängligt och användbart för alla enligt principen om universell 

utformning och kan genom ett ställningstagande bygga funktionellt, tillgängligt och hållbart från början.  

Svar: Kommunen hänvisar i frågan om bostäders tillgänglighet till Riktlinjer för bostadsförsörjning.  

En annan inritning i planen är ”stråken enar staden”. Även detta är ur ett brottförebyggande och 

trygghetsperspektiv ett positivt sätt att arbeta. Dels förenar det stadens olika områden, dels ger det upphov till 

mer rörelse vilket skapar så kallade kapabla väktare. Alltså personer som bara genom deras närvaro i det 

offentliga rummet minskar benägenheten att begå brott genom att bland annat upptäcktsrisken ökar. Med fler 

människor i rörelse kan tryggheten öka förutsatt att kommunen också arbetar med sådant som till exempel 

belysning och design. 

”Överbyggande” platser är ännu en inriktning. Tanken bakom är att skapa möten. Ur ett brotts och 

trygghetsperspektiv kan detta stimulera till känsla av gemenskap och delaktighet. Här finns också aspekter av 

att se andra och själv bli sedd. Anonymitet ökar risken för brott. I en mindre stad med goda tillgängliga 

mötesplatser kan känsla av alla känner alla skapas. Översiktsplanen lyfter att mötesplatser ska erbjuda något 

för olika åldrar, olika kön eller rörelseförmåga och öka möjligheterna till en jämställd användning. 

Kommunen kan förtydliga om mötesplatserna ska erbjuda något som är tillgängligt för alla, utan anpassning 

eller specialutformning och som kan bidra till en jämlik användning, eller om det avser särskilda lösningar 

för olika behov. 

Svar: Kommunen har lagt till en strategi om att universell utformning ska eftersträvas vid anläggandet av 

överbryggande mötesplatser.  

Mötesplatsen i Hanemåla som ska ha en inriktning för ”att erbjuda ett stort utbud till individer med 

funktionsvariationer” kan innebära en extra satsning på universellt utformade mötesplatser och tillgång till 

ett anpassat utbud om behov finns, eller utgöra den mötesplats som personer med funktionsnedsättning i 

första hand är hänvisade till. 

Svar: Hanemåla har en skola för barn och unga med funktionshinder, därför är den mötesplatsen utpekad som 

särskild viktig. Detta har förtydligats.  

 

De brotts och trygghetsskapande frågorna kommer också in i inriktningarna ”grönt och blått för alla” och 

”nybrohjärtat” där den sistnämnde ska skapa en kollektiv identitet. I den fortsatta processen är det viktigt att 

kommunen är observant på om betoningen och förstärkningen av stadens eller ett områdes identitet riskerar 

exkludera enskilda individer och grupper. 

Svar: Nybro stad har flera identiteter, detta har förtydligats.  
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I planen och i hållbarhetsbedömningen talar Nybro kommun om utvecklande fritid och folkhälsa och lyfter 

vikten av att beakta var, hur och för vem som åtgärder görs. Länsstyrelsen vill särskilt lyfta spontanidrott som 

är ett tydligt exempel där fördjupade analyser är viktiga. 

Spontanidrottsplatser riskerar att domineras av män/pojkar. Dessa platser kan av många också upplevas som 

otrygga och risken är att det blir ytor för ”häng och stök”. Hamnar en spontanidrottsplats fel riskerar den 

också att bli outnyttjad. Den analys som kommunen gör när man talar om risken för konflikter mellan förtätad 

bebyggelse och friytor kan med andra ord kompletteras ytterligare genom att adressera frågor om både 

jämställdhet, tillgänglighet och trygghet. 

Svar: Kommunen har tydligare beskrivit att flickors idrottande särskilt ska tas i beaktande vid anläggandet av 

spontanidrottsplatser. Även en strategi har formulerats kring detta.  

 

Svartbäcksmåla är ett område som särskilt omnämns när det kommer till sociala och ekonomiska effekter. 

Länsstyrelsen vill betona vikten av att kommunen, ur ett socioekonomiskt perspektiv, utvärderar de insatser 

som gjorts och att kommunen också tar särskild hänsyn till detta i kommande satsningar. Tillgänglighet för 

äldre är en viktig del, men också för olika socioekonomiska grupper om Svartbäcksmåla ska bli en mötesplats 

för alla. 

Svar: Arbetet med Svartbäcksmåla utvärderas inte inom ramen för fördjupad översiktsplan. Kommunen 

föreslår att Rismåla naturreservat utvecklas, och föreslår också att tydliga stråk lyfts fram för att uppmuntra 

till besök i både Svartbäcksmåla och Rismåla. Den fördjupade översiktsplanen föreslår även område för 

rekreation och återhämtning i Kungshall.  

 

Bostäder för vissa grupper 

Det framgår inte om översiktsplanen kommer främja byggandet av boendeformer för olika behov exempelvis 

särskilt boende för äldre och för personer som omfattas av LSS. Kommunerna har ett absolut ansvar att 

tillhandahålla bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning och bostadssituationen 

för personer med funktionsnedsättning är fortsatt ansträngd i länet. Länsstyrelsen (utifrån vad som 

rapporterats i BMA 2021) saknar uppgift om hur situationen för äldre och personer med funktionsnedsättning 

ser ut i Nybro kommun. 

Svar: Kommunen hänvisar i denna fråga till Riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Planerings- och beslutsunderlag 

Kraven på underlag vid översiktsplanering ser idag olika ut mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala 

hållbarhetsperspektiven, samtidigt som det finns ett behov av att arbeta med de tre perspektiven samtidigt. I 

kommunens ambition att synliggöra det arbete som genomförts med koppling till de olika perspektiven, i både 

sammanfattning och inledning av hållbarhetsbedömningen, finns en risk att kommunen arbete uppfattas som 

något utöver vad som behövs för planarbetet. Det som bör vara tydligt för läsaren är kommunens ambition att 

säkerställa alla dimensioner av hållbarhet. 

Svar: Kommunens bedömning är att det framgår tydligt i den fördjupade översiktsplanen att de tre 

dimensionerna av hållbarhet är utgångspunkt i planarbetet.  
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Kommunen har i sitt arbete lyft in frågor och underlag som kan användas för att särskilt synliggöra 

utmaningar och behov med koppling till social hållbarhet. Kommunen har genomfört både en social kompass, 

en social konsekvensbeskrivning samt en barnkonsekvensanalys. Under rubriken ”Nuläge” i 

hållbarhetsbedömningen beskrivs Nybro stads befolkningsstruktur och en enkel socioekonomisk analys 

presenteras. Denna påvisar att stadens områden har olika förutsättningar. I den fördjupade översiktsplanen 

nämns också att kommunen låtit göra en sådan analys. Kommunen kan tydliggöra hur underlagen påverkat 

översiktsplanens utformning och vilka avvägningar som gjorts. Om det inte sker direkt i varken den 

fördjupade översiktsplanen eller i hållbarhetsbedömningen så skulle underlagen kunna bifogas som bilagor. 

Strategierna i översiktsplanen kan med fördel utgå från en identifiering av de områden i kommunen där det 

finns utmaningar/problem kopplat ex. till jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. 

I hållbarhetsbedömningen presenteras den analys Sweco gjort utifrån deras verktyg som bygger på Agenda 

2030 målen. Resultatet presenteras som en hållbarhetssol. Det är en avvägning hur mycket som ska 

presenteras, men Länsstyrelsen menar här att resonemanget är kort. Till exempel kommenteras mål 13, men 

inte mål 3 som har lika långa eller korta solstrålar. Texten kan utvecklas betydligt så att det är möjligt för de 

som tar del av materialet hur analysen gått till och resultaten tolkas av kommunen. Hur hanteras de brister 

som pekas ut? Swecos analys skulle också kunna bifogas som bilaga för ökad transparens. 

Svar: Kommunens ståndpunkt är att bilagor inte ska bifogas planen. Kommunen anser att underlagen beskrivs 

tillräckligt tydligt i hållbarhetsbedömningen. 

Kommunen har även genomfört dialoger som ligger till grund för utformningen av målen vilket ligger i linje 

med det rättighetsbaserade arbetssättet och aktiv involvering. I kommunens arbete med dialoger har barn och 

unga varit en viktig och prioriterad målgrupp. Kommunen kan tydliggöra hur representationen av olika 

grupper av människor, både män och kvinnor, sett ut i samrådsprocessen och i vilken uträckning olika 

perspektiv och behov har bidragit till målbilden. En bred samrådsprocess är av betydelse för att skapa 

delaktighet, tillit och legitimitet, men framför allt för att få in den kunskap som behövs i planarbetet. 

Exempelvis har olika grupper av män och kvinnor deltagit i samrådsprocessen? På vilket sätt tas äldres och 

funktionsnedsattas behov och synpunkter tillvara i planen? Vilka grupper av barn och unga har deltagit? 

Detta skulle kunna beskrivas i hållbarhetsbedömningen. Länsstyrelsen vill därför göra ett medskick om fler 

perspektiv behöver synliggöras i analysen eller i den fortsatta processen. 

Svar: Arbetet med dialogen med barn och unga har sammanställts i en rapport som finns tillgänglig via 

kommunens hemsida. Funktionshinderrådet har varit remissinstans. Planen har kompletterats med en strategi 

om universell utformning.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Se ovan. 

 

Region Kalmar län: 

Region Kalmar län är positiva till att Nybro kommun arbetar med ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad 

och därigenom tydliggör ställningstaganden vilket är nödvändigt i infrastrukturplanering på region och 

statlig nivå. Nybro kommun har tydligt hanterat hållbarhetsdimensionerna och barnperspektivet i 

fördjupningen. Valet att ta fram en hållbarhetsbedömning tillsammans med ambitiösa målområden och 

planeringsinriktningar har varit lyckat. Mer fokus på omvärldsbevakning, framtidsfrågor och Nybro stads roll 

regionalt och storregionalt efterfrågas.  
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Region Kalmar län efterfrågar att det i den fördjupade översiktsplanen framgår tydligare hur kommunen ska 

arbeta för att de prioriterade utvecklingsfrågorna i RUS ska få ett lokalt genomslag. Samt att det framgår 

vilka prioriterade ställningstaganden som kommunen vill lyfta med regionala intressenter som Region Kalmar 

län.  

Region Kalmar län har ett pågående arbete med att ta fram en strukturbild för Kalmar län där bland annat 

Nybro kommun har ett strategiskt läge med sitt strategiska läge i stråket mellan tillväxtmotorerna Växjö och 

Kalmar har en nyckelroll. Syftet med en strukturbild är inte minst att överbrygga gapet mellan RUS och 

kommunernas översiktsplaner. 

Region Kalmar län ser att de tydligaste strukturbildande stråken för Nybro stad är Kust- till kustbanan samt 

riksvägarna 25 och 31. Det bör framgå att riksväg 31 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet, alltså väg 

av vikt för regionala och interregionala varu- och persontransporter. 

Nybro stads och kommuns koppling till tillväxtmotorn Kalmar ökar successivt. Ett tydligt tecken på det är 

flyttmönster mellan Nybro kommun och Kalmar kommun. Utflyttningen från Kalmar kommun till Nybro 

kommun kan tyda på att Nybro i allt högre grad utvecklas till att bli en förortskommun till tillväxtmotorn 

Kalmar. 

Pendlingen ökar även till tillväxtmotorn Växjö. Det går att prata om ett stråk Öland-Kalmar-Nybro-Växjö. 

Region Kalmar län ser gärna att kommunen stärker det regionala och storregionala perspektivet i sin 

översiktsplan och är tydliga med vilken roll Nybro stad som lokalt centra dels har idag, dels vill ha i 

framtiden. 

Region Kalmar län delar kommunens ställningstagande om att en ombyggnation av riksväg 25 vid 

Glasporten/Smedstorp behöver genomföras och det skyndsamt. En utveckling av industriområdet som har växt 

fram utmed riksväg 25 är betydelsefullt inte bara för näringslivet utan också utifrån ett regionalt tillväxt- och 

utvecklingsperspektiv. Det senare inte minst för att Nybro delvis har en annan näringslivsstruktur än Kalmar 

kommun. I och med att riksväg 25 hanteras av den nationella transportplanen är aktuell ombyggnation en 

viktig prioritering från Region Kalmar läns sida till Trafikverket i deras arbete med att ta fram en ny nationell 

transportplan för 2022–2033. 

En revidering av den regionala cykelstrategin förväntas att påbörjas under hösten 2021 i vilken kommunen är 

en viktig aktör. 

I översiktsplanen finns en tydlig prioritering av att förtäta staden inifrån och ut, vilket enligt Region Kalmar 

län skapar goda förutsättningar för fler kollektiva resor. Vidare är det positivt att kommunen har med sig hela 

resan perspektivet i sin planering, det vill säga betydelsen av gång- och cykeltrafik eftersom den kollektiva 

resan vanligtvis börjar och slutar med dessa transportslag. 

Även om det är positivt att kommunen inte bara blickar mot år 2040 utan även år 2100, så kan Region 

Kalmar län oavsett befolkningsutveckling inte se behovet av ett nytt stationsläge för tåg i stadsdelen 

Fredrikslund, knappt tre kilometer öster om Nybro station. Anläggande av nya tågstationer är mycket 

kostsamma och varje station behöver ett unikt resandeunderlag på flera tusen personer. Dessutom bör 

avståndet mellan stationerna vara betydligt mer än tre kilometer. 

Trenden mot ett alltmer digitaliserat samhälle bör ges ett större utrymme i planen, både för påverkan på 

samhället i stort och specifik påverkan på samhällsplaneringen. Detta för att identifiera möjligheter och 

utmaningar, exempelvis genom att göra en mobilitetskartläggning. 

Även om det är positivt att kommunen aktivt och tidigt i processen vill stödja den trådlösa inomhustäckningen 

i nya och befintliga byggnader, så saknas lagstöd för att göra detta. Vidare bör kommunens ställningstagande 
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om vikten av att ha transparenta och tydliga villkor och prissättning för till exempel marktillträde och 

anläggningar för inplacering, förtydligas. Kommunen bör snarare aktivt agera i enlighet med de principer 

och skyldigheter som följer av utbyggnadslagen och underlätta en kostnadseffektiv utbyggnad och förvaltning 

av ledningsnät. 

I de angivna strategierna för att lyfta fram stadens kulturmiljöer som identitetsskapare och resurs, lyfts 

offentlig konst och kultur fram som lämpliga verktyg, vilket av Region Kalmar län bedöms ligga väl i linje 

med relevanta regionala strategidokument. 

Region Kalmar län bedömer att kommunens strategier för att utveckla den kulturhistoriska miljön i Pukeberg 

stämmer väl överens med den regionala kulturplanen Kultur att växa i, där ett av de angivna målen är att 

främja ”fokus på kulturarv i samverkan mellan olika parter i länet, både som platsutveckling och som 

utveckling av verksamheter gentemot besöksnäringen”. I Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län 

nämns också länets besöksnäring kopplat till kulturarv och kulturmiljöer som en alltmer växande sektor, men 

att det finns ett behov av att erbjuda större tillgänglighet till länets mindre besöksdestinationer. 

I översiktsplanen har kommunen på ett tydligt sätt beskrivit utbudet av offentlig service i Nybro stad, inte 

minst genom att redovisa viktiga målpunkter. Region Kalmar län ser med fördel att kommunen även kan 

förtydliga kopplingen till kommersiell service samt hänvisa till eventuell serviceplan och på så sätt tydliggöra 

Nybro stads betydelse för ett större omland.  

I flertalet av de fastigheter i Nybro stad som Region Kalmar län har sina verksamheter i finns begränsade 

möjligheter till expansion genom tillbyggnation. Om befolkningen i Nybro stad ökar kan det också påverka 

behovet av vårdkonsumtion. För att möta ett eventuellt ökat vårdbehov kan andra placeringar för Region 

Kalmar läns verksamheter bli aktuella i framtiden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Nybro kommun delar Region Kalmar läns syn gällande ombyggnad av trafikplats Glasporten som ett 

angeläget projekt som behöver genomföras skyndsamt. Skrivningen om riksväg 31 förtydligas med avseende 

på funktionellt prioriterat vägnät.  

Fredrikslunds stationsläge finns för närvarande med i gällande detaljplan (Harstenslycke 1:17 m.fl.) som 

möjliggör två sidoplattformar. Under arbetet med planen har Nybro kommun beaktat att läget i förhållande till 

Nybro station på så sätt att trafikeringen är oklar på lång sikt. Nybro kommun kommer därför inte att planera i 

stadsdelen utifrån scenariot att plattformarna byggs under planperioden, även om en planberedskap fortsatt 

finns i och med den upprättade detaljplanen.  

Planförslaget omformuleras för att förtydliga hur planen förhåller sig till regional utvecklingsplan, i avseende i 

att Nybro stads roll i regionen beskrivs tydligare. Nybro kommun noterar synpunkten om eventuellt ökat 

vårdbehov och därmed annan placering av Region Kalmar läns verksamheter. Nybro kommun noterar även att 

kulturmiljöer är tillfredsställande beskrivet enligt beslutade regionala dokument.  

Frågor som rör  

  

Trafikverket: 

Trafikverkets intressen är väl beskrivna. Under lång tid har frågan om bristerna i korsningspunkterna 

Glasporten och Smedstorp vid riksväg 25 kontra verksamhetsetableringar diskuterats mellan kommunen och 

Trafikverket. En avsiktsförklaring gällande åtgärder och medfinansiering finns upprättad mellan kommunen 

och Trafikverket och åtgärden är en kandidat till kommande nationella transportplan 2022–2033. Flera 
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planerade verksamhetsetableringar i området är beroende av att åtgärder på Rv 25 utförs. Trafikverket 

noterar att föreslagna etableringar föreslås ske först då åtgärden utförts, vilket också är Trafikverkets åsikt. 

Riksväg 25 samt järnvägen (Kust-kustbanan) är av riksintresse för kommunikationer vilket framgår av 

planförslaget. Trafikverket vill även påminna om att Riksväg 31 ingår det funktionellt prioriterade vägnätet. 

Detta innebär att vägen är viktig för regional och interregionala transporter och persontrafik. Ett antal 

etableringar av såväl boenden som verksamheter föreslås längs väg 31. Det är viktigt att dessa etableringar 

föregås av utredningar kring de befintliga anslutningarna mot väg 31. Detta för att säkerställa att de är 

lämpliga för den trafikalstring som resp föreslaget verksamhets-/boendeområde kommunen planerar. Nya 

anslutningar mot väg 31 bedöms olämpliga såvida de inte ersätter en befintlig och Trafikverket och 

kommunen är överens om funktion, utformning, läge och finansiering. 

Om kommunen avser utöka områden kring Svartbäcksmåla för fritidsverksamhet samt etablera andra 

verksamheter/bostadsutveckling söder om Rv 25 så måste kommunen också beakta och verka för att olika 

trafikantgrupper tryggt kan passera den barriär som Rv 25 utgör. 

Såväl Riksväg 25 som 31 samt kust-kustbanan omfattas av ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter.  

Trafikverket anser att kommunen har en god och konstruktiv ambition gällande gång- och vägar i Nybro. 

Vidare ser Trafikverket det som mycket positivt att kommunen har en utpekad uppställningsplats för farligt 

gods. Det är viktigt att en förankring gällande platsen lämplighet har skett/sker med räddningstjänsten och 

kommunens miljökontor. 

Positivt är även att ytor avsatts för klimatsanpassningsåtgärder i form av möjligheter för omhändertagande 

av större vattenmassor.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Planförslagets beskrivning om riksväg 31 kompletteras med vägens betydelse som prioriterat funktionellt 

vägnät. Nybro kommun noterar Trafikverkets synpunkt om utredningar av trafikalstring i samband med 

utbyggnad av utpekade områden kopplat till riksväg 31, samt att Trafikverket framhåller att inga fler 

anslutningspunkter till riksväg 31 bör upprättas om ny inte ersätter befintlig. Nybro kommun noterar även 

synpunkten om passager förbi riksväg 25 kopplat till Svartbäcksmåla.  

 

Emmaboda kommun: 

Utvecklade kommunikationer medför att Nybro stads strategiska roll i södra Sverige befästs. För att möta 

framtidens växande arbetsmarknadsregioner, minskade restider till regionala och nationella målpunkter är 

det viktigt att grannkommunerna samverkar, för att få till så goda möjligheter för infrastruktur och 

kommunikation som möjligt.  

Längs med riksväg 25 i höjd med Glasportens rastplats öster om Nybro stad planeras en ombyggnad som 

innebär att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen och göra den planskild. Detta är mycket positivt för 

Emmaboda kommuns invånare, att säkerheten höjs och framkomligheten förbättras för alla de resor som görs 

med sjuktransporter och t ex pendling till Kalmar. 

Nybro kommun fortsätter att utveckla Svartbäcksmåla naturreservat såsom som ett regionalt besöksmål under 

hela året med ett stort utbud av lättillgängliga aktiviteter för alla. Detta ser Emmaboda kommun positivt på, 

eftersom Svartbäcksmåla verkligen är ett attraktivt besöksmål för våra invånare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
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Nybro kommun delar Emmaboda kommuns syn gällande planskild korsning för riksväg 25 i höjd med 

Glasporten. Nybro kommun noterar även att Emmaboda kommun ser positivt på Svartbäcksmåla naturreservat 

som ett attraktivt regionalt besöksmål.  

 

Högsby kommun: 

Samrådsförslaget är kommunikativt lättillgängligt och läsvänligt. Ur ett regionalt perspektiv så är det positivt 

att Nybro kommun identifierar ett antal roller som Nybro stad kan fylla i det regionala perspektivet, särskilt 

kopplat till besöksnäring och rekreation. Det stärker vår region att kommunen vill stärka dem på olika sätt, 

till exempel Pukeberg som en del av Glasriket och Svartbäcksmåla som ett rekreations- och fritidsområde. 

Sambandet i form av trafik och infrastruktur mellan våra två kommuner är inte så starkt, trots att de 

geografiskt angränsar varandra. Det är en historisk följd av avsaknad av starka stråk mellan kommunerna 

och glesbefolkade skogstrakter dem emellan. Det finns dock en potential att stärka sambandet, särskilt utifrån 

besöksnäringen med Alsterbro, Aboda klint och Allgunnen i gränstrakterna mellan kommunerna. 

Högsby kommun är positiv till ambitionerna att stärka Nybro stads regionalt intressanta besöksmål och 

fritidsområden, särskilt Svartbäcksmåla och Pukeberg. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Nybro kommun noterar Högsbys kommuns mening att Nybro kommuns inriktning att stärka besökspunkter 

även stärker regionen.  

Nybro kommun tar med sig synpunkten om få kopplingar mellan Nybro kommun och Högsby kommun, samt 

att gemensamma intressen i form av Alsterbro, Aboda klint och Allgunnen alla finns i kommunernas 

gemensamma gränstrakter.  

 

Kalmar kommun: 

Nybro 2040 - en sammanhållen stad utgör en god grund för en positiv utveckling av planområdet framöver. 

Det är bra och viktigt att hållbara transportslag får mycket utrymme och prioriteras, exempelvis att det 

strävas efter ett sammanlänkat gång- och cykelvägnät i kombination med en utökad kollektivtrafik. Det är 

också positivt att barnperspektivet och barns rörelsemönster och beteenden i trafikmiljöer lyfts. Ska vi lyckas 

med omställningen mot ökad andel hållbart resande är det bra att få med, och planera utifrån, barn och unga.  

I planen föreslås en planskild utformning av trafikplats Glasporten. Kalmar kommun ser mycket positivt att 

förbättra trafiksäkerheten längs riksväg 25. En mer trafiksäker och framkomlig riksväg 25 bidrar till bättre 

pendlingsförutsättningar mellan Nybro och Kalmar kommun. Den föreslagna åtgärden gynnar på så sätt 

arbetsmarknadsregionen.  

Ett förslag i planen är en ny pendeltågsstation vid Fredrikslund i östra delen av Nybro. En utbyggnad av både 

bostäder och verksamheter ska ge ett reseunderlag för en framtida tågstation. Att göra kollektivtrafiken mer 

attraktiv är viktigt för att öka andelen hållbara resor. Stationsnära bebyggelse är positivt för att ge ökad 

tillgänglighet till kollektivtrafik. Det är dock Region Kalmar län/Kalmar länstrafik som gör bedömningen om 

resandeunderlaget motiverar tåg- eller busstrafik till/från området.  

I Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie över kapacitetsbrister på Kust till Kustbanan (redovisad våren 2020) anges 

att Nybro station kan byggas om och kompletteras med ett 750 m långt mötesspår. Mötesspåret förlängs 

västerut och inkluderar ej området vid Fredrikslund. Syftet med mötesspåret är att kunna ta in två godståg 
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samtidigt. Däremot anges inte Fredriklund i åtgärdsvalsstudien annat än som en kombiterminal, dvs inte som 

lokaltågstation.  

En lokaltågstation i Fredrikslund skulle trafikeras enbart av Krösatågstrafiken. En aspekt som behöver 

beaktas är att fler tågstopp för Krösatågen innebär längre restider, vilket i sin tur försämrar 

konkurrenskraften mot andra transportslag. Avvägningen mellan resandeunderlag, kollektivtrafikens nytta, 

attraktivitet och konkurrenskraft är därför helt avgörande vid fortsatt utredning av frågan, där den lokala 

nyttan av stationen måste vägas mot eventuella konsekvenser för den övriga tågtrafiken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Nybro kommun noterar att Kalmar kommun ställer sig positivt till planförslagets inriktning på hållbara 

transporter. Nybro kommun delar Kalmar kommuns syn på en utbyggnad av planskild korsning vid trafikplats 

Glasporten.  

Angående Fredrikslunds station finns idag är en gällande detaljplan som medger två sidoplattformar. 

Anspråket gällande Fredriklunds station föll bort i slutrapporten av ÅVS Kust-till-kustbanan. Efter påpekande 

till Trafikverket att stationsläget saknades har ÅVS Kust-till-kustbanan kompletterats.  

I denna komplettering skriver Trafikverket följande: 

Studiens övergripande slutsats som kommunicerats i samband med publicering av 

slutrapporten: ”De anspråk på nya stationer för resandeutbyte som identifierats under arbetet 

har prövats och visat sig genomförbara med hänsyn till kapacitet och kan därmed hanteras i 

fortsatt samhällsplaneringsdialog i takt med att efterfrågan kan säkerställas” gäller alltså även 

för Fredrikslund. - Kompletterande information avseende Nybro kommun för 

Åtgärdsvalsstudie Kust- till kustbanan (TRV 2019/16039)  

Under arbetet med planen har Nybro kommun beaktat att läget i förhållande till Nybro station, samt att 

finansieringen är oklar på lång sikt. Nybro kommun kommer därför inte att förtäta i stadsdelen Fredriklund 

med grund i att plattformarna byggs under planperioden, även om en planberedskap fortsatt finns i och med 

den upprättade detaljplanen. 

 

Lessebo kommun: 

Ingen erinran. 

 

Mönsterås kommun: 

Ingen erinran. 

 

Kretslopp sydost: 

 

Avfallshantering behöver anpassas till omständighet och förutsättningar. Traditionellt har varje fastighet sin 

egen avfallshantering vilket krävs mycket transporter med många stopp som innebär dålig miljö för boende 

och avfallshämtare. Kretslopp sydost ser en framtidsvision i ett samarbete med kommunen om gemensamma 

avfallsstationer. Avfallshanteringen behöver vara med i ett tidigt skede vid förändringar av nya och gamla 

områden och Kretslopp sydost bistår som rådgivare.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
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Kommunen noterar informationen. Kontakten mellan kommunen och Kretslopp Sydost är viktig, och 

Kretslopp Sydost är fortsatt en remissinstans i kommunens planärenden.  

 

2.2 Yttranden från kommunala nämnder 
 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Överlag känns den fördjupade översiktsplanen fylld av viktiga strategier med hopp om framtiden och som ett 

mycket bra underlag för att en sammanhållen stad ska kunna utvecklas.  

Samhällsbyggnadsnämnden ser f.n. inte ytterligare markbehov utöver det som föreslagits i FÖP. Det är viktigt 

att inte avvakta med att detaljplanera och påbörja etablering av de nya föreslagna verksamhetsområdena och 

bostadsområdena eftersom vi ser ett ökat etableringsbehov. Resurser behöver avsättas för detta.  

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom att ta utpekade områden i anspråk för förtätning. 

Konsekvenserna blir att en del gröna ytor tas i anspråk för byggnation men som alternativ tas andra ytor i 

anspråk för att utveckla mötesplatser och grönytor. Vikten av grönytor i staden är stor.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser att lokalisering av idrottsanläggningar behöver delas in i vad som behövs 

på kort sikt och vad som behövs på längre sikt.  

På längre sikt är en placering kring Kungshall och det nyplanerade bostadsområdet Flyebo ett utmärkt 

förslag utifrån social hållbarhet och barnperspektiv och en viktig del av den framtida bostadsbebyggelsen i 

närområdet. Samhällsbyggnadsnämnden ser ett behov av att utreda denna fråga i ett separat planprogram.  

På kort sikt är behovet av mer inomhusytor för idrottsaktiviteter överhängande. Detta behov kan med fördel 

implementeras med behovet att få till inomhusytor med godkända mått för idrott, också på högre nivå.  

Frågan om placering av sporthall är också högst aktuell i samband med skolbyggnation i Västeräng. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser därför att kommunen på kort sikt investerar i en sporthall med fullgoda mått i 

närområdet för den nya Västerängsskolan, förslagsvis kring Victoriaområdet och nuvarande sporthall i syfte 

att nå synergieffekter. Konsekvenser för Västerängsskolans idrottsverksamhet måste beaktas.  

Stationsområdet behöver beaktas och bli mer inbjudande som en välkomnande entré till staden.  

Samhällsbyggnadsnämnden ser i övrigt inte något som saknas utifrån nämndens ansvarsområde då tidigare 

synpunkter från nämnden har beaktats. 

Samhällsbyggnadsnämndens komplettering till yttrande 

Nämndens ledamöter anser att yttrandet ska kompletteras med följande mening: Se över infrastrukturen vid 

stationsområdet och järnvägsövergångarna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Nämndens ställningstagande om behov av mark, förtätning, behov av grönytor samt behov av planprogram för 

Kungshall/Flyebo noteras. Lämplig yta för idrottsändamål finns utpekad i markanvändningskartan i anslutning 

till befintliga idrottsytor vid Victoriavallen. Detta kan vidareutvecklas i kommande genomförandeplan. 

Synpunkten om infrastrukturen vid stationsområdet och järnvägsövergångarna noteras. Kommunen har inte 

rådighet över järnvägsövergångarnas utformning då dessa hanteras av Trafikverket.  
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Miljö- och byggnämnden:  

Miljö- och byggnämnden yttrande under internremiss innehöll främst synpunkter på lokalisering av 

bostadsområden i närheten av industriområden och samt vilka verksamheter som planeras i områdena 

utpekade som ”Blandade funktioner”.  

I det nuvarande planförslaget har beskrivningen över områden utpekade som bostadsområden utvecklats med 

information om att exempelvis bullerreducerande åtgärder utreds i ett detaljplaneskede. 

Planförslaget innehåller även ett förtydligande av uttrycket ”Blandade funktioner” samt vilka sorts 

verksamheter som kan etableras på området. Även här anges det att specifik typ av markanvändning och 

störningsreducerande åtgärder prövas i detaljplan.  

De viktigaste synpunkterna har tagits med i det nuvarande planförslaget och miljö- och byggnämnden har 

inga ytterligare synpunkter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att miljö- och byggnämnden inte har några ytterligare synpunkter till 

följd av att områden utpekade som ”Blandade funktioner” förtydligats med att bullerreducerande åtgärder ska 

utredas i detaljplaneskede. Användningen ”Blandade funktioner” har förtydligats ytterligare i beskrivning för 

att visa på att områdena på sikt kan komma att användas för bostadsändamål.  

 

Lärandenämnden 

Lärandeförvaltningen och presidiets arbete har lett fram till ett helhetsresonemang för att skapa de bästa 

förutsättningarna för en likvärdig skola för alla våra barn och elever som främjar kunskapsinlärning. 

Flyebo och Kungshall 

Förvaltningen och presidiet ser att det är viktigt att en framtida skolstruktur tar bort de olikheter som finns 

inom skolorna i Nybro stad. Nuvarande skolstruktur främjar tyvärr homogena skolor vad det gäller 

socioekonomiska faktorer. Således vill förvaltningen och presidiet skapa förutsättningar för att bryta sönder 

delar av den struktur som finns idag för att skapa bättre blandning av socioekonomiska grupper på våra 

skolor. I FÖP:en så föreslås det att utveckla Flyeboområdet med bostäder. Detta ser förvaltningen och 

presidiet som väldigt positivt. Utvecklingen i Flyebo kan skapa ett skolområde ihop med Kungshall som får en 

blandad bebyggelse som främjar en jämn fördelning av invånare utifrån socioekonomiska faktorer. Denna 

utveckling kan gynna nämndens möjligheter att skapa en mer likvärdig skola än vi har idag. Det betyder att 

lärandenämnden på sikt kommer behöva mer lokaler i området mellan Kungshall och Flyebo. Det behöver 

därför tas med en grundskola i FÖP-arbetet inom detta geografiska område. Det behöver även tas höjd för en 

utveckling av förskolelokaler. Det behöver också finnas en möjlighet för nämnden att föreslå en utbyggnad av 

Fagerslättsskolan som alternativ varvid förslaget är att även detta alternativ ska beaktas i FÖP:en.  

Nybyggnation Hanemåla 

Förvaltningen och presidiet ser utbyggnationen av Flyebo som viktigare för skolutvecklingen i kommunen än 

Hanemåla. Det är viktigare att bygga skolstruktur i Kungshall och Flyebo än i Hanemåla. Hanemålas 

bostadsutveckling kan med fördel vara blandad för att få en bättre spridning av boendeformer. Det leder till 

en bättre socioekonomisk fördelning i området som gynnar skolutvecklingen. Den beräknade elevtalsökningen 

i Hanemåla hanteras inom ramen för byggnationen av F-6 i Västerängsskolan. För att Hanemålaskolan ska 

kunna ha en bra studiero, trygg skolmiljö och kunna utveckla elevernas lärande behöver Hanemålaskolan 

begränsa antalet klasser och återgå till det antal klasser som skolan är byggd för. Hanemålaskolan ska 
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således i framtiden inte ha ett överintag av elever till F-6 utan dessa elever ska gå på Västerängsskolan för att 

maximera lokalnyttjandet i tätorten. Det medför att upptagningsområdet kommer förändras när 

Västerängsskolan är färdigbyggd.  

Åkrahällskolan  

Nämnden fattade den 9 juni 2021 beslut om att genomföra en översyn av samtliga program och inriktningar 

på Åkrahällskolan i syfte att ta fram ett förslag på ny programstruktur för gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Uppdraget skulle ta hänsyn till samverkan kring vuxenutbildning, en attraktiv 

gymnasieskola med ett balanserat programutbud som attraherar elever, budget i balans samt struktur kring 

samverkan med näringslivet. Kvalitén i gymnasieskolan är den enskilt absolut viktigaste faktorn för 

attraktivitet. Sen spelar ett balanserat programutbud, bra studiemiljö, trygg skolmiljö, fräscha, moderna och 

ändamålsenliga lokaler och möjligheten till en aktiv och stimulerande miljö på raster och håltimmar in i 

upplevelsen av en attraktiv gymnasieskola. Även tidsåtgång för resa till och från gymnasieskolan spelar roll 

där inpendlande elevers upplevelse av tidsåtgången blir en faktor vid deras val av gymnasieskola. Vi vet 

också att det till viss del är attraktivt att ha nära tillgång till stadens utbud och närhet till tåg och buss. 

Lokalernas beskaffenhet, tillgången till modern utrustning och lokalisering är således en del av 

gymnasieskolans attraktivitet. Då FÖP:en tar ett 30-årigt perspektiv vill förvaltningen och presidiet att det 

säkerställs att det finns möjlighet att utreda placeringen av gymnasieskolan under tidsperioden varvid det är 

viktigt att det finns platsutrymme i centrumnära placering. Detta behöver FÖP:en och det fortsatta arbetet ta 

höjd för så att möjligheten finns för en framtida utredning om placering av gymnasieskolan om nämnden ser 

detta som en viktig del i sin strategi för en attraktiv gymnasieskola. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Utbyggnaden av bostäder i Kungshall och Flyebo kommer föregås av ett planprogram där en utredning av 

offentlig service ska ingå. Skolor och förskolor är en viktig del av det.  

Hanemåla är ett attraktivt bostadsområde med ett byggtryck för fler bostäder. Enligt planförslagets strategier 

ska ny bebyggelse komplettera det befintliga bostadsbeståndet vilket gör att andra typer av boendeformer än 

de befintliga ska tillkomma vid fortsatt planering av bostäder i Hanemåla.  

Stadskärnans markering ”centrum” medger för en mångfacetterad markanvändning där även skola kan ingå. 

Att peka ut en specifik yta för skoländamål kräver dock kunskap om vilka lokalbehov skolan har samt hur 

vilket antal elever som förväntas studera på gymnasieskolan. Det kunskapsunderlaget saknades under 

framtagande av den fördjupade översiktsplanen.  

2.3 Yttranden från organisationer  
 

Kalmar läns museum 

I en FÖP ska så många intressen tillgodoses och stadens utveckling ur många olika aspekter behandlas. En 

beskrivning av stadens identitet och framtida utveckling kan göras på många olika sätt. Vi som har fokus på 

kulturmiljö och kulturhistoriska värden kan ha invändningar på hur kulturmiljö beskrivs utifrån besöksmål, 

charm, mötesplatser mm och att kulturhistoriska värden inte lyfts fram så tydligt som vi skulle önska och inom 

tillräckligt många olika teman. Samtidigt förstår vi att man kan beskriva kulturvärden på olika sätt. Vi har 

därför valt att företrädelsevis lämna förslag rörande punkter som ligger under rubrikerna Strategier och 

Medskick. 

I synpunkterna som kommer nedan har vi för enkelhetens skull valt att hänvisa till sidor i pdf:en.  
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Fokusområdet ”Det enkla småstadslivet” lyfter fram stadskärnan. KLM föreslår en punkt under rubriken 

”Strategier” sida 36: ”Ändring av befintliga byggnader ska utföras varsamt så man tillvaratar byggnadens 

värden och kvaliteter. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden ska inte 

förvanskas”.  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen kan inte peka ut enskilda byggnader. Till grund för bedömning vid 

lovgivning ska dock kommunens underlag i form av till exempel Kulturmiljöprogrammet användas. 

 

Förslag till en punkt under rubriken ”Medskick” sida 36: ”Tillse att information om varsam renovering och 

stadens kulturhistoriska värden blir lättillgänglig för stadens innevånare.”  

Svar: Denna fråga hanteras inte i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen tar med sig synpunkten i det 

fortsatta arbetet.  

På samma sida, sida 36, finns hänvisning till andra dokument. Här vore det lämpligt att hänvisa både till 

”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad” och kommande kulturmiljöprogram.  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats i enlighet med ovanstående synpunkter. 

Fokusområdet ”Platser att mötas på” lyfter fram stadens mötesplatser. KLM föreslår en punkt under rubriken 

”Strategier” sida 40: ”Använd stadens historia och de olika platsernas berättelser liksom den fysiska miljön 

för att fylla mötesplatserna med innehåll och värden”. Som exempel kan en temalekplats ta intryck av platsens 

historia och/eller i sitt uttryck anpassas till den kulturmiljö som platsen är en del av.  

Svar: Kommunen anser att liknande skrivningar redan finns i planförslaget.  

Förslag till punkt under rubriken ”Medskick” sida 40. ”Använd framtagna kulturhistoriska underlag för att 

fylla mötesplatserna med innehåll/upplevelse”.  

Svar: Kommunen anser att liknande skrivningar redan finns i planförslaget. 

 

På sidan innan, sia 39, hänvisas till andra dokument. Här vore det lämpligt att hänvisa både till ”Nybros 

stadsdelar” och till kommande kulturmiljöprogram.  

 

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats i enlighet med ovanstående synpunkter. 

 

Fokusområde ”Större Nybrohjärta” lyfter fram kulturmiljöerna och deras värde för stadens hjärta och 

identitet. KLM föreslår att ordet kulturarv läggs till i andra punkten under rubriken ”Strategier” så att det 

blir: ”Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur, kulturarv och offentlig konst”.  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats i enlighet med ovanstående synpunkter. 

 

KLM menar att det är bra med punkten ”Stadens kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas så att kommande 

generationer kan ta del av dem.” men att punkten behöver byggas på med (eller om det görs till egen punkt) 

att befintlig bebyggelse ska hanteras varsamt och särskilt värdefull bebyggelse inte ska förvanskas.  

Svar: Denna fråga hanteras inte i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen tar med sig synpunkten i det 

fortsatta arbetet. 
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Under ”Medskick”, sida 48, finns en bra första punkt om lovgivning men KLM menar att den behöver 

förtydligas för att omfatta också enskild byggnad. Det är inte bara områdets värden som ska värnas utan 

också det enskilda husets. Kanske så här: ”Innan lov enligt PBL ges inom kulturmiljöprogrammets 

kärnområden eller på fastigheter eller byggnader utpekade i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro 

stad” ska en bedömning göras av vad som skapar värdena eller karaktären på den enskilda byggnaden eller 

området”. KLM föreslår också tillägget av en punkt som handlar om information till stadens innevånare om 

de byggda miljöernas kulturhistoriska värden.  

Svar: Denna fråga hanteras inte i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen tar med sig synpunkten i det 

fortsatta arbetet. 

 

I fokusområdet ”Större Nybrohjärta” bör man hänvisa till alla de kunskapsunderlag som tagits fram gällande 

kulturmiljöerna i staden.  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats i enlighet med ovanstående synpunkter. 

 

Texten på sidan 48 och kartan på sidan 49 ger en bra överblick över riksintresse och kärnområden i 

kulturmiljöprogrammet - med höga kulturhistoriska värden. KLM vill påminna om att det finns värdefulla 

kulturmiljöer och höga kulturhistoriska värden även utanför de områden som utgör riksintresse och 

kärnområden, och att det bör påtalas någonstans. Exempelvis finns värdefulla områden utifrån industriarv 

som är en viktig del av Nybro stads flera identiteter.  

Svar: Kommunen har kompletterat planförslaget med skrivelse om Nybro stads industriarv.  

Fokusområdet ”Aktiv fritid i stimulerande miljöer” fokuserar på naturvärden och innevånarnas tillgång till 

miljöer för aktiv fritid. Här vill KLM bara påtala att många av de värdefulla naturmiljöerna också är 

värdefulla kulturmiljöer, exempelvis badhusepokens miljöer, parker i staden, Thebacken, Qvarnaslätt, 

Pukeberg och Svartbäcksmåla.  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen har kompletterats i enlighet med ovanstående synpunkter. 

 

 I fokusområdet ”Ett varierat näringsliv” vill KLM föreslå en punkt under ”Strategier”. ”Företagen ska 

stimuleras till att använda sig av kulturarv som en del av affärsutveckling”. I Nybro finns företag med lång 

tradition och historia knuten till design och Glasriket liksom besöksnäringsföretag som kan utvecklas utifrån 

ett sådant synsätt.  

Svar: Denna fråga hanteras inte i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen tar med sig synpunkten i det 

fortsatta arbetet. 

 

 Synpunkter på avsnittet Planförslag  

KLM har översiktligt granskat de förslag som finns och har inga synpunkter på intentionerna som tas upp.  

På sidan 66 saknas kulturmiljöerna på samma karta som övrig information, liksom även på flera andra kartor 

under de följande sidorna, fram till sidan 84. Om park och tätortsnära natur eller andra grönområden är med 

så bör även kulturmiljöer och stråk vara med för att vara ett bättre underlag.  
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Svar: Kartorna visar förändrad markanvändning. I de ytor som är utpekade föreslås förändring, till exempel 

utvidgande av naturreservat.  

 

Kartan på sidan 78 visar ”Bevarandevärd bebyggelse och struktur”. Området är ganska snävt. Storgatan står 

som ”viktigt rörelsestråk”, men är ju även ett viktigt historiskt stråk och en kulturmiljö. Även utanför det röda 

området finns bevarandevärd bebyggelse, vilket gör att kartan kan upplevas som missvisande. På något vis 

bör det framgå att det röda området inte är det enda med bevarandevärd bebyggelse.  

Svar: Utpekandet bygger på kulturmiljöprogrammets centrumkärneområde. För fördjupning i kulturmiljöer 

hänvisar kommunen till exempel till kartan för ”Större Nybrohjärta” och vidare till de underlag som finns 

gällande kulturmiljöer och bevarandevärd bebyggelse.  

På sidan 82 framgår att Pukeberg ska utvecklas som besöksmål och mötesplats. Formuleringen ”Kulturmiljön 

ska lyftas fram” bör omformuleras så att det framgår att kulturmiljön och historien är grunden till de höga 

kulturhistoriska värden som finns här och att utvecklingen av platsen ska göras utifrån de specifika 

kulturvärdena som finns. 

Svar: Kommunen anser att detta framgår tillräckligt tydligt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Se ovan. 

 

Ljungbyåns vattenråd: 

Vattenrådet menar att det är bra att förslaget erkänner vikten av vatten i samhällsplanering, både för 

människor och den biologiska mångfalden.  

Det är också bra att kommunen planerar för en modern vattenförvaltning, med tanke på de kommande 

klimatförändringarna och vikten att anpassa mark och landskap för att behålla och jämna ut vattenflöden. 

En god vattenförvaltning kan bara skapas genom samverkan. Vattenrådet anser att planförslaget ska ha ett 

medskick i det strategiska kapitlet att ”vattenförvaltningsfrågor ska planeras och genomföras i samverkan 

med vattenrådet och berörde intresseorganisationer”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Nybro kommun noterar synpunkterna.  

 

Lantbrukarnas riksförbund 

Sammanfattat så ser LRF väldigt kritiskt på de förslag kommunen har att bebygga jordbruksmark (åkermark 

och betesmark). Där behöver kommunen se över fler alternativa hållbara lösningar där man hittar andra 

alternativ som inte är jordbruksmark eller finna lösningar för att bevara mängden jordbruksmark i 

kommunen. Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas har arealen åkermark i Nybro kommun minskat med ca 

1800 hektar från 1981 till år 2020. Under de senaste 17 åren har även betesmarken minskat i kommunen med 

684 hektar.  

LRF anser även att kommunen ska ha en tidig dialog med privata markägare om det planeras för något annat 

än befintlig verksamhet på hens mark. En privat markägare ska inte behöva få veta att det planeras för annat 

på hens mark genom en översiktsplan. Det ska ske via en tydlig och tidig dialog. En annan viktig del är 
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tillgänglighet. Det är i staden mycket utav servicen finns för de som bor inom den omkringliggande 

landsbygden. Därför är det viktigt att staden är tillgänglig för de som behöver nyttja bil. Exempelvis 

tillgänglighet med möjliga parkeringsplatser. Det kan inte vara ett allt för stort fokus på cykelvägar och 

kollektivtrafik då detta inte är en möjlighet för många på landsbygden. Detta är extra viktigt om kommunen 

vill nå den sammanhållna stad som föreslås i planen.  

Svar: Dialogen med kommuninvånarna är viktig och planarbetet har föregåtts av en omfattande invånardialog. 

I denna dialog framgick att åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik var högt efterfrågad av en stor del av 

de svarande. Möjligheter för fler att transportera sig med annat sätt än bil inom staden gör det möjligt fler av 

de som bor utanför staden att använda befintliga parkeringsytor. Planförslaget innehåller en väsentlig planerad 

utbyggnad av stadens gång- och cykelvägnät vilket möjliggör för fler säkra och hållbara transporter och 

minskar behovet av resor med bil inom staden. Förslaget innebär ingen väsentlig försämring för tillgänglighet 

för resor med bil inom staden.  

Bebyggelse av jordbruksmark  

Det är bra att kommunen tar upp i översiktsplanen att jordbruksmarken är viktig och att man skriver ” För att 

inte försvåra produktion av livsmedel ska översiktsplanen inte ta odlingsbar mark i anspråk för 

exploatering”. Tyvärr så verkar dock kommunen inte hålla det man skriver på s. 56 i plandokumentet. 

Område 29 (bebyggelse Madesjö/ Idehult) och område 91 (Åkrahäll) finns det både åkermark och betesmark 

som är inritat för annan typ av verksamhet än brukande. För att kommunen ska stå för det som de skriver 

tidigare i dokumentet anser LRF att dessa jordbruksmarksområden ska plockas bort ur planen. LRF förstår 

att det kan vara svårt för en kommun att hitta utvecklingsmark som inte är jordbruksmark. Men vi har kommit 

till den tid där det är helt orimligt att ta jordbruksmarken i anspråk.  

Om kommunen skulle anta ett starkare ställningstagande om att inte bygga på jordbruksmark innebär det inte 

att inga bostäder eller verksamhetsområden kommer att kunna byggas. Det innebär bara att de måste byggas 

på annan typ av mark, följ Jönköpings kommuns exempel och bli en av de första kommunerna i landet att 

skapa styrdokument som tar avstånd från stadsplanerat byggande på jordbruksmark.  

LRF anser inte att bebyggelse på jordbruksmark går över det allmänna intresset. Det finns inte många delar 

som berör det allmänna intresset så mycket mer än just mat och livsmedel. För att få livsmedel och förnybart 

drivmedel så behöver vi bruka jorden och kan helt enkelt inte ta mer värdefull mark i anspråk för bostäder. I 

Sverige har vi både en nationell livsmedelsstrategi och det finns även en regional livsmedelsstrategi för 

Kalmar län. Båda strategierna understryker vikten av ökad livsmedelsförsörjning och bevarandet av 

jordbruksmark.  

Många gånger vid en första anblick låter det väldigt lämpligt att bygga på jordbruksmark. Antingen en 

åkermark som är plöjd och används till odling, alternativt en betesmark som har bärande gräs och används 

till bete. Det är oftast platt, väl avdikad mark som synes väl lämpad för byggnation. Men allt är dessvärre inte 

så enkelt. Jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 

livsmedelsförsörjningen, liksom att säkerhetsställa en långsiktig hushållning. De utmaningar som vi står inför 

när det gäller livsmedelsförsörjning kräver att vi bygger på ett annat sätt i framtiden än vad vi har gjort 

hittills. På kort sikt kanske det framstår som mer ekonomiskt rimligt för kommunen att bygga på 

jordbruksmark, men vad blir kostnaderna på längre sikt i form av brist på brukningsvärd jordbruksmark? Det 

finns också en anledning till att jordbruksmark är mer lättillgängligt att bygga på. Någon annan har gjort 

förarbetet. Det har tagit tusentals år att få fram bra jordbruksmark, och den är resultatet av många 

generationers hårda arbete.  
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Självförsörjningsgraden i Sverige har minskat dramatiskt från 90 procent till 50 procent sedan 1990-talet. I 

framtiden kommer vi behöva all jordbruksmark för att försörja en växande befolkning. Jordbruksmarken är en 

begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen inom landet och syftet med 

bestämmelsen i 3 kap 4 § miljöbalken är att säkerhetsställa en långsiktig hushållning av denna resurs. 

Jordbruksmark är inte enbart av intresse ur ett nutida produktionsperspektiv utan även ur ett långsiktigt 

perspektiv. Brukningsbar mark med bibehållen bördighet ska finnas tillgängligt i Sverige även för kommande 

generationer. Detta resonemang verkar det också som att kommunen har anammat i text, men som man sen 

inte förverkligar i verkligheten.  

I kommunens förslag till plan är det bristfällig förklaring till den mark som man önskar att ta i anspråk. Är 

det idag jordbruksmark som används för odling eller bete? Utifrån det kartmaterial som tagits fram är det 

främst område 29 och 91 som LRF kan se är jordbruksmark idag. Om det finns fler områden som har missats 

vid denna granskning, så ska såklart även dessa områden plockas bort ur planen. 

Svar: Synpunkterna gällande område 29 har beaktats och ytan anpassas så att ingen yta väster om Stallvägen 

kopplat till område 29 tas i anspråk i granskningshandlingarna.  

Område 91 (Åkrahäll) är i den östra delen av området detaljplanerat för verksamheter (Dp Harstenslycke 1:17 

m.fl.) och detaljplanen vann laga kraft under våren 2021. Området som är utpekat i den fördjupade 

översiktsplanen visar på verksamhetsområdets utbredning i sin helhet i och med att ytterligare en detaljplan 

för verksamheter behöver tillkomma österut. En eventuell kommande detaljplan österut omfattar inte 

ytterligare jordbruksmark i planförslaget. Däremot kommer ny trafiklösning till riksväg 25 behöva att ta 

jordbruksmark i anspråk.  

Dialog  

Likt tidigare kommentar så är det bristfällig information i plandokumentet vad som är kommunal mark och 

vad som är privat mark. LRF önskar att det framkom tydligare i underlaget Om det är privat mark som berörs 

i planen, dvs kommunen äger inte marken själva, är tidig dialog otroligt viktigt. En markägare ska ha fått 

kännedom om kommunens planer över ens mark innan det skickas ut en remiss på en översiktsplan där ens 

privata mark är planerad för annat än vad den används till idag. Remissen bör också skickas ut till dessa 

markägare via post för att den informationen inte ska förbigås. 

I de fall där kommunen överväger att köpa mark i framtiden för att kunna fullända sina planer är dialogen 

extra viktigt och det är betydelsefullt att den berörda parten känner sig nöjd och tillfreds och inte känner sig 

tvingad till att lösa ut sin mark. Många privatägda fastigheter får inskränkningar i form av grönområden – till 

synes utan ersättning vilket då inte skall markeras i karta innan eventuella skydd eller åtgärder kommunen 

vill se på marken är reglerade med markägaren. 

Svar: Kommunal översiktsplanering är enbart vägledande och inte juridiskt bindande. Möjligheten för den 

enskilde fastighetsägaren att använda sin mark inskränks därför inte. Att i en komplett förteckning visa vad 

som är privatägd mark och vad som är kommunal mark skulle innebära att beslutsunderlaget som planen 

innebär snabbt blir inaktuell. En översiktsplan visar kommunens politiska viljeinriktning för den framtida 

utvecklingen av kommunen och i detta fall Nybro stad och vägleder prioritering av framtida detaljplanering.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Se ovan. 
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Liberalerna i Nybro:  

FÖP Nybro stad 2040 ska under de närmaste tjugo åren vara vägledande för att skapa attraktivitet och 

motverka segregation. Liberalerna ställer sig bakom den förtätning av bebyggelsen som planen bygger på, 

men den ska ske med hänsyn till omgivningen, för att behålla och helst öka attraktionen. Nybro gränsar till 

den mycket attraktiva grannkommunen Kalmar, vilket ställer höga krav på boendemiljön, - det ska vara 

möjligt att göra bostadskarriär genom att flytta till och inom Nybro.  

Förtätningar föreslås nu i alla stadsdelar, men de är i FÖP mycket översiktligt markerade. L tror inte på 

stora ingrepp i till exempel: Område 68 Södra Nybro, delar av 90 Fredrikslund och delar av 84 (buller från 

motorbana). L motsätter sig bebyggelse inom stationsområdet och på ytan bakom bibliotekshuset, kvarteret 

Jupiter, dessa båda ytor behövs under överskådlig tid för parkering.  

Svar: Kommunen beskriver hur förtätningen ska ta hänsyn till omgivningen på flera ställen i planen. Detta har 

även förtydligats till granskningsskedet. Djupare utredning av exploateringsgrad och buller görs i 

detaljplaneskede. Den fördjupade översiktsplanen menar att stationsområdet och stadskärnan ska utredas 

utifrån många aspekter, en sådan aspekt är parkeringsfrågan. 

Grönområden: Nybro har gott om naturområden omkring staden, vilket ger attraktion. Svartbäcksmåla är 

framför allt naturupplevelser. Det är viktigt att underhålla befintliga aktiviteter och informationsskyltar. 

Ytterligare kommunala satsningar på aktiviteter i Svartbäcksmåla är inte prioriterade av L. Grönområden i 

norra stadsdelen bör prioriteras, detta som ett led i att motverka segregation.  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen föreslår utveckling av grönområden på flera ställen i norra Nybro, till 

exempel Rismåla naturreservat och Utsiktsleden i Kungshall. Rismåla naturreservat och Svartbäcksmåla 

naturreservat har i planförslaget olika inriktningar. Svartbäcksmåla naturreservat utvecklas som ett regionalt 

besökmål med en stor mängd aktiviteter under hela året. Rismåla naturreservat utvecklas med inriktning mot 

rekreation för boende i och kring staden. 

De nya vandringsstråken är en bra idé. Sträckningen av de nya vandringsstråken Nybroleden och 

Theanderstråket behöver ytterligare studeras för att anpassas efter ägor, vägar och terräng.  

Svar: Stråken är baserade på befintliga sträckningar.  

Kommentarer till genomförandeplan period 1(s. 89 i underlag)  

Särskilt prioriterade områden och åtgärder under period 1 enligt kursiverade rubriker):  

Förtätning med bostäder i Fredrikslundsområdet  

Det är viktigt att vid förtätning att attraktionskraften i området förstärks/behålls. Alla grönytor/p-platser är 

inte lämpliga att bebygga (del av område 90).  

• Den planerade stationen kommer att höja områdets attraktivitet Planeringen av infrastrukturen kring 

stationen bör knytas till arbetet med vägkorsningen i Smedstorp.  

Svar: Den fördjupade översiktsplanen ska efterföljas av ett separat dokument som prioriterar utbyggnad av 

Nybro stad. I granskningsversionen av den fördjupade översiktsplanen har därför kapitlet "Genomförande" 

arbetats om. Kommunen ser att Fredrikslunds station kan etableras på lång sikt. Gällande detaljplan tillåter 

plattformar.  

Utveckling och förtätning av stationsområdet i Nybro centrum  
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Många uppskattar Nybro som ett bekvämt samhälle. Livet i Nybro ska även i fortsättningen upplevas som 

enkelt vad gäller närhet till service, transporter och handel. Fordonen kommer under de närmaste 

decennierna att utvecklas, vi är bara i början av eldrivna, självgående och nya typer av fordon. Kust-till-

kustbanan är en livsnerv för resor och ökande turism, i synnerhet för förbindelsen söderut med Öresund. 

Goda möjligheter till parkering lockar till att utnyttja kollektivtrafik för pendling och andra resor. Nybro har 

ett stort omland som kan utnyttja kollektivtrafik om p-platser vid stationen förblir lättillgängliga.  

Tre järnvägskorsningar: Grönvägen, Tunnelgatan och Storgatan kan under perioden behöva nya lösningar, 

då järnvägstrafiken kommer att öka. Genom att ge goda möjligheter för framkomlighet, trygghetsskapande 

åtgärder och gott om gratis P-platser för olika typer av fordon upplevs staden som välkomnande och bekväm.  

Liberalerna i Nybro föreslår:  

• Området närmast stationen bör inte förtätas under plantiden  

• Vägkorsningar med järnvägen anpassas till ökande tågtrafik  

Svar: De ytor som är utpekade för förtätning i den fördjupade översiktsplanen, ska utredas närmare i ett senare 

skede. I ett detaljplaneskede ska hänsyn tas till exempel till gröna värden. Markanvändningskartornas 

ytbeskrivningar har förtydligats till granskningsversionen så att det tydligare framgår hur kommunen 

motiverar ställningstaganden. Kommunen vill utreda stationsområdet och stadskärnan utifrån många aspekter, 

där parkering och trafik är en. Kommunen föreslår att busstorget kan minskas för att anlägga nya 

parkeringsplatser där. Funktion och utformning av järnvägskorsningar i centrala Nybro är i första hand en 

statlig fråga som bygger på nationell finansiering och kräver dialog med Trafikverket vid en eventuell 

förändring. 

Planläggning för förtätning, samt anläggande av ny park och mötesplats i Kungshallsområdet  

Motverka bostadssegregation - Kungshallslyftet  

Bostadssegregationen är ett stort problem som leder till segregation och utanförskap i alla delar av 

samhället.  

Liberalerna i Nybro anför att möjligheten till bostadskarriär inom Kungshall genom att tillföra fler 

bostadsformer i stadsdelen som huvudsakligen innehåller hyresrätter. Detta kan ske genom ombildning av 

hyresrätter och     

I Nybro är det tydligast i Kungshall, som präglas av stor arbetslöshet och utanförskap och hyresrätter är den 

dominerande bostadsformen. Ett viktigt verktyg i att öka möjligheterna för individer att göra bostadskarriär 

är att omvandla hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Forskning och 

statistik tyder på att bostadsrätter tenderar att i högre utsträckning attrahera personer med högre inkomst 

och högre medelålder än hyresrätter. Att öka andelen bostadsrätter i ett område dominerat av hyresrätter 

skulle alltså kunna vara ett sätt att behålla fler personer med högre inkomst inom det området och på så sätt 

minska bostadssegregationen.  

Även i frågor om att motverka utsatta boendesituationer och i allmänhet utveckla Nybro centrum och 

Kungshall kan och bör ambitionerna höjas. Erfarenheter från exempelvis Landskrona visar att organiserade 

former för samverkan mellan kommunens förvaltningar, kommunala bostadsbolag, övriga myndigheter samt 

privata hyresvärdar kan ha en viktig roll i att motverka utsatta boendesituationer och bostadssegregation 

genom att samordna uthyrning, fördela bostadssociala hyreskontrakt mellan hyresvärdar och stadsdelar och 

motverka oseriöst fastighetsägande och undermåligt skötta fastigheter. Nybro kommun bör därför, med 

inspiration från Landskrona och andra kommuner som lyckats med att vända utvecklingen i segregerade 
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områden, ta fram liknande former för samverkan mellan kommunens förvaltningar, NBAB, privata 

hyresvärdar och relevanta myndigheter.  

Liberalerna i Nybro föreslår:  

• Ge NBAB i uppdrag att öppna upp för samt ta initiativ till att ombilda delar av hyresbeståndet i Kungshall 

till bostadsrätter.  

• Ta fram former för samverkan mellan NBAB, kommunens förvaltningar och privata hyresvärdar i 

kommunen för att motverka bostadssegregation och utsatta boendesituationer samt utveckla Nybro centrum 

och Kungshall.  

• Utreda övriga möjliga insatser för att motverka bostadssegregation, inklusive att riva och ersätta 

kommunalt ägda hyreshus med bostadsrätter i radhus eller grupphus.  

• Prioritera upp genomförandet av de planer på parker, slingor och nya gångvägar som föreslås i förslaget 

till ny FÖP Nybro stad 2040 för att öka attraktiviteten i Kungshall och öppna upp stadsdelen mot övriga 

tätorten.  

• Prioritera upp exploateringen av det kommande bostadsområdet i Flyebo.  

Svar: Exploateringen av Kungshall och Flyebo ska utredas gemensamt i ett planprogram. Övriga synpunkter 

rörande Kungshall kommenteras inte här. Utbyggnadsordning hanteras i kommande arbetet med 

genomförandeplan för fördjupade översiktsplanen.  

Utveckling av torget som mötesplats i Nybro centrum:  

Nybros stora torg ger orten stadskaraktär. Nybro grundades runt torget och den öppna ytan är därför 

kulturhistoriskt intressant. Torget är tomt ibland, i synnerhet januari-mars, men välfyllt på sommaren. 

Variationen ger möjligheter och puls. Nybro-torg är nu också omsjunget av Myra Granberg 

https://www.youtube.com/watch?v=8nWxgot4OjM&ab_channel=MyraGranberg. Torget har också under 

pandemin varit en uppskattad mötesplats.  

De omgivande två-tre stora mörka husblocken från 1970—80-talen kan bättre anpassas till omgivningen och 

också förtätas genom delvis ombyggnad till bostäder. Fler bostäder runt torget ger liv och ett ökat 

kundunderlag för butiker. Den stora butikslokalen i Lönnen har nu stått tom i ett decennium.  

Kommunen kan göra det enkelt och förhållandevis billigt för torghandlare att komma till Nybro. Torghandeln 

kompletterar en del av den minskande detaljhandeln och lockar till centrum. Bättre belysning under den 

mörka årstiden och fria wifizoner kan bidra till att torget upplevs tryggare och gästvänligare.  

Den fina betongtrappan mot Bolanders bäck behöver underhållas och rensas från ogräs.  

Liberalerna i Nybro föreslår:  

• Behåll torgets kulturvärde, gör torghandel attraktiv  

• Fler bostäder kan inrymmas i torgets kringliggande bebyggelse  

• Förbättra belysningen på torget  

Svar: Utveckling av torget kommer att utredas utifrån flera aspekter, däribland kulturvärden. I övrigt menar 

kommunen att detta är frågor som inte hanteras i en fördjupad översiktsplan. 

Avgränsning av gröna ytor och utredning av förorenad mark inför utbyggnad med bostäder i Madesjöområdet  
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Madesjöområdet kan på sikt bli ett fint varierat bostadsområde, men först måste nödvändig sanering ske av 

deponiområde och gatunätet ses över. Bostadsområde 29 ligger nära industrier där en rad miljöhänsyn 

behöver prövas.  

Svar: Sanering kommer att ske före en exploatering av deponin. Områdesbeskrivningen för området som 

benämns 29 i samrådshandlingarna har kompletterats med att detaljplanering och bygglovshandläggning 

behöver ske i dialog med räddningstjänsten.  

Planläggning av bostäder i kvarteret Gasellen (tidigare Transtorpskolan).  

Liberalerna i Nybro föreslår:  

• Åkrahällområdet bör vara markerat som förstärkt mötesplats, vilket det inte är i förslaget (s 84). Området är 

en av kommunens största arbetsplatser med många aktivitetsytor som ytterligare kan byggas ut  

Svar: Tillgängliga ytor i området kan utvecklas inom ramen för skolans verksamhet. 

Planläggning av bostäder på Sveavallen (tidigare grusad idrottsplats)  

Små marklägenheter/grupphus är eftertraktade av äldre, Sveavallen kan vara ett lämpligt område för detta.  

Svar: Synpunkten noteras. Detta utreds vidare i detaljplan. 

Förtätning med bostäder i Västerängsområdet  

Det är viktigt att attraktionskraften i området förstärks/behålls. Alla grönytor (nr 68) är inte lämpliga att 

bebygga, de bidrar idag till en barnvänlig atmosfär i området.  

Svar: Synpunkten noteras. Djupare utredning av exploateringsgrad görs i detaljplaneskede. 

Utredning och planläggning av den nya stadsdelen Flyebo/Gåsamaden. Liberalerna i Nybro föreslår:  

• planläggningen av området prioriteras  

• ett område för skola/barnomsorg planläggs inom Flyeboområde 

Svar: Utvecklingen av Flyebo kommer ske i ett gemensamt planprogram för såväl Kungshall som Flyebo. 

Planprogrammet ska hantera lokalisering för låg- och mellanstadieskola i Flyebo/Gåsamaden.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Se ovan.  

Flera av de förslag som förekommer i yttrandet angår den löpande driften av offentliga miljöer och ytor i 

Nybro stad. Dessa synpunkter förmedlas till berörd enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Nybro IF, Nybro Vikings, Nybro IF Konståkning, Nybro Handboll: 

I yttrandet lägger idrottsföreningarna fram ett förslag om en utveckling av idrottsytor på Victoriaområdet. I 

förslaget ingår en skiss med förslag på ny isyta (träningshall för ishockey, konståkning och allmänhetens 

isaktiviteter). En ny sporthall för flertalet olika idrottsföreningar och aktiviteter. Nytt samlingsutrymme 

innehållande caféteria etc. Ny gräsyta för fotboll och andra aktiviteter. Idrottsföreningarna menar att skissen 

överensstämmer med det av kommunfullmäktige beslutade Sport- och fritidsprogrammet.   

Förslaget är ett helhetgrepp om Victoriaområdet där idrotts- och fritidsaktiviteterna kan samordnas med 

Joelskogen och att merparten av skogsparken är kvar. Föreningarna menar att kommunens 

utvecklingsmöjligheter ligger i att kunna erbjuda barn och ungdomar goda möjligheter att utöva idrotts- och 
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fritidsaktiviteter. Idrottsföreningarna menar att en satsning kring Victoriaområdet kan öka inflyttningen till 

Nybro kommun.  

Skissförslaget innebär att nuvarande B-plan tas i anspråk för ny isyta och sporthall. Ny gräsyta med fullstora 

mått ska enligt skiss anläggas norr om A-planen, med antingen natur- eller konstgräs. Behovet för ny isyta 

finns utifrån utökad ishockeyverksamhet från Nybro Vikings och behov av träningstimmar för Nybro IF 

Konståkning. Ny sporthall i full storlek skulle kunna ersätta den nuvarande intilliggande sporthallen och 

möjliggöra för Nybro Handboll och fler föreningar att utveckla idrottsverksamheten samt starta nya 

exempelvis futsal, samt möjligheten för skolor i Nybro att använda sporthallen.  

Mellan sporthallen och isytan skapas ett samlingsutrymme som ger möjlighet för barn och ungdomar att 

samlas innan träning och annan aktivitet som läxläsning och umgänge. Möjlighet finns att i samverkan mellan 

kommun och föreningar starta ungdomsgård med caféteria. Fler idrotter på samma område ger större 

möjlighet för föräldrar och ledare att skapa trygghet för barn och ungdomar. Samutnyttjandet av lokaler 

skulle innebära större möjligheter för idrottsföreningarna att arrangera cuper och event som gynnar 

besöksnäringen.  

Idrottsföreningarna menar att det är viktigt med ett helhetsgrepp om Victoriaområdet och att en satsning 

enligt förslaget skulle bli unikt i regionen vilket skulle stärka Nybro kommuns varumärke och utveckling.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

I planförslaget finns yta utpekad för att tillgodose idrottsändamål i anslutning till Victoriavallen. Kommunens 

bedömning är att det är den lämpligaste ytan för en expansion av Victoriavallen utifrån en samlad bedömning 

av områdets värden.  

2.4 Yttranden från privatpersoner 
 

Under samrådet inkom 29 yttranden från privatpersoner genom webbformulär via kommunens webbplats. 

Ytterligare två yttranden inkom via post och sju yttranden inkom via e-post. Inkomna yttranden har behandlat 

en mängd olika ämnesområden som sammanfattats efter ämnesområde.  

Drift 

• Skötseln av stadens offentliga ytor kritiseras som bristfällig.  

• Återvinningsstationen vid Norra esplanaden bör flyttas alternativt tas bort. Möjliga placeringar finns 

längs med Transtorpsvägen eller på andra platser längs med Fabriksvägen/Norra esplanaden 

förordas. Nedskräpning sker vid återvinningsstationen som bör göras om till underjordiska behållare 

samt kompletteras med information på flera språk.   

• Gräsytor kan hanteras med mindre klippning för att gynna insektliv.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkter om drift noteras och kommer föras vidare inom den kommunala organisationen.  

Lekplatser 

• Lekplatsers drift, kvalitet och mängd av dessa i stadens olika delar kritiseras som bristfälligt. 

• Förslag om att ersätta äldre lekplatser i Hanemåla med en större lekplats.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
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Synpunkter om lekplatser noteras. Nybro kommun har ett antaget lekplatsprogram som styr hur drift och 

investeringar ska prioriteras gällande lekplatser.  

Mötesplatser 

• Skatepark i betong efterfrågas i antingen Pukeberg, Hanemåla eller Svartbäcksmåla.  

• Plats för olika sportaktiviteter efterfrågas, som inlines, ytor för sparkcykel och klättervägg.  

• Kritik mot att biblioteket i staden inte nämns varken som mötesplats eller offentlig service i 

planförslaget.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkterna noteras.  

Trafik 

• Hastighetsbegränsningar önskas på vägavsnitt för ökad trafiksäkerhet på riksväg 31, korsningen 

Titanvägen/Rismålavägen. Även tydligare markeringar för gång- och cykelväg önskas i övergången 

vid korsningen.  

• Storgatan bör bli gågata i stadskärnan samt förses med planteringar och bänkar.  

• Storgatan bör vara tillgänglig för bil under hela dygnet för ett levande centrum.  

• Parkeringsförbud förordas i stadsdelen Paradiset för att underlätta för räddningstjänst samt ökad 

trafiksäkerhet då parkerade fordon skymmer sikt och ger minskat gångutrymme i gaturummet.   

• Hastigheten vid korsningen riksväg 25/Södra Bondetorpsvägen bör sänkas till 70 km/h av 

trafiksäkerhetsskäl. Farligt att korsa riksväg 25 i dagsläget. Planskild gång- och cykelpassage 

efterfrågas. 

• Järnvägsstation i Fredrikslund efterfrågas till 2025.  

• Laddstationer för elbilar efterfrågas. 

• Kameraövervakning vid järnvägsstationens cykelparkering efterfrågas.  

• Grönvägens plankorsning med Kust-till-kustbanan bör bli planskild av trafiksäkerhetsskäl. 

• Kollektivtrafiken kritiseras som bristfällig för boende utanför staden vilket innebär dålig 

tillgänglighet för skolbarn och cykel är inte en möjlig ersättning av trafiksäkerhetsskäl.  

• Korsningar vid riksväg 25, vid Glasporten och vid väg 558 behöver åtgärdas skyndsamt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Tillgänglighet med bil på Storgatan är genomförd enligt politiskt beslut.  

Trafiksituationen vid riksväg 25 är utredd med möjliga åtgärder i en åtgärdsvalsstudie där en planskild 

korsning förordas. Åtgärden kräver finansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen.  

Frågan om hastighetsbegränsning på riksväg 25 och 31 hanteras av Trafikverket. Planskild gång- och 

cykelpassage under riksväg 25 finns vid Pukeberg samt strax väster om korsningen till Södra 

Bondetorpsvägen. Synpunkt om markeringar för gång- och cykelpassage vid riksväg 31 noteras.  

Fredrikslunds station finns med i planförslaget på lång sikt. På kort sikt är en trafikering osäker.  

Förändringar av Grönvägens plankorsning bygger på initiativ och finansiering från Trafikverket.  

Synpunkt om utbudet av kollektivtrafik noteras. Frågan diskuteras löpande med KLT.  

Yttranden gällande planförslagets skrivningar 
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• Planförslagets textmaterial kritiseras för att ge en bristfällig förklaring om olika beskrivande termer i 

planen samt att detta bör kompletteras och exemplifieras.  

• Planförslaget bör hantera Nybro stads betydelse och utveckling i relation till närliggande orter i 

regionen.  

• Planförslagets inriktning mot förtätning kritiseras i yttrande med grund i att markbrist inte råder i 

kommunen och grönytorna behövs. Planförslaget kritiseras utifrån tidigare utveckling i staden där 

grönytor och skog tagits i anspråk för bostadsbebyggelse. Parkering bör inte tas i anspråk för 

bebyggelse då detta försvårar för personer boendes i och utanför staden att ta del av service i 

stadskärnan. Förtätningen ökar risken för översvämningar när hårdgjorda ytor och takytor ökar. 

Storstäder slutade med förtätning med grund i att grönytorna behövs, sett till barnperspektivet. 

• Planförslagets inriktning mot öppna dagvattensystem kritiseras eftersom de kräver skötsel och 

innebär drunkningsrisk för barn.  

• Planförslaget bör innehålla hantera kulturmiljöer med mål att helt eller delvis återskapa miljöerna i 

vissa områden. Yttrandet lägger betoning på befintliga modernistiska byggnader och lösningar i 

områden som är kulturmiljömässigt värdefulla. 

• Barnperspektivet i planförslaget lyfts fram som positivt och att vikt bör läggas på att även framöver 

höra barns åsikter i planeringen.  

• Digitalisering bör hanteras ytterligare då detta är en trend som kan påverka samhällsplaneringen 

framöver sett till rörelsemönster och vanor som kommit utav coronapandemin.  

• Planförslaget bör kompletteras med kart- och informationsmaterial om trafikflödeskarta och 

förväntad befolkningsutveckling samt näringsutveckling under planperioden. Målpunkterna i 

kartmaterialet bör även redovisas i listformat.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Begreppslistan har utvecklats med fler begrepp och tydligare beskrivningar.  

Planförslaget har utvecklats i avseende på Nybros stads regionala betydelse.  

Planförslagets inriktning mot förtätning har förankrats politiskt. Avvägning mellan förtätning och gröna ytor 

har förtydligats. Planförslaget innehåller klimatanpassningsytor med syfte att hantera större regnmängder.  

Synpunkt om öppna dagvattensystem noteras. Såväl kulverterade som öppna dagvattensystem kräver skötsel.  

Kommunen reviderar i detta nu ett kulturmiljöprogram där hänsyn till äldre bebyggelse hanteras.  

Planförslaget innehåller ett medskick om fortsatt invånardialog i planärenden.  

Synpunkten om digitalisering noteras.  

Synpunkt om kartmaterial noteras.  

Yttranden gällande utpekade ytor och sträckor 

Yta 4, Rismåla.  

Yta för bostäder i Rismåla, vid Rismålavägen/Allfarsvägen/Aftonstigen 

• I yttrande argumenteras för att ytan tas bort ur planen med anledning av rekreationella värden och 

som ljudbarriär mot riksväg 31.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
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Området gränsar till Rismåla naturreservat, vilket innebär att det fortsatt finns goda möjligheter till rekreation 

i närområdet. Kommunen gör bedömningen att den allmänna nyttan av fler bostäder väger tyngre i detta 

område.  

Yta 19, Sveavallen 

Yta för bostäder på Sveavallen intill Sveavägen.  

• I yttrande argumenteras för att området inte ska exploateras med anledning av förekomst av radon i 

marken.  

• I yttrande argumenteras för att området ska nyttjas för idrottsändamål, bland annat för den 

närliggande Fagerslättsskolan. Alternativt finns möjligheter att skapa fritidsgård och ytor för 

kulturutövning på platsen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Eventuell förekomst av radon ställer krav på byggteknik, men innebär i sig inget hinder för att exploatera 

marken.  

Efterfrågan för att fortsatt använda Sveavallen för idrottsändamål i sin befintliga form finns inte i dagsläget. 

Kommunen gör bedömningen att den allmänna nyttan av bostäder centralt i Nybro väger tyngre i detta fall.  

Yta 29, norra Madejsö 

Yta för bostäder i norra Madesjö och med koppling till Stallvägen. 

• I yttrande argumenteras för att ytan ska tas bort ur planen med anledning av att jordbruksmark tas i 

anspråk som med hänvisning till miljöbalken 3 kap. 4§ samt nu gällande översiktsplan. Marken bör 

bevaras för att dess vikt kan bli än större i framtiden för odling av livsmedel.   

• I yttrande argumenteras för att området inte ska exploateras då området innehåller lek- och 

rekreationsvärden för närboende i norra Madesjö.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Ytans utbredning har anpassats så att odlings- och betesmarken väster om Stallvägen har tagits bort.  

Vid en framtida detaljplaneläggning ska det tas hänsyn till lek- och rekreationsvärden i området.  

Sträcka 30, Gårdsvägen 

Ny sträcka för gång- och cykelväg längs med Gårdsvägen i Madesjö. 

• I yttrande efterfrågas att gång- och cykelväg inte dras genom området utan längs med Stallvägen, 

som redan idag används av cyklister och gångtrafikanter. Stallvägen skulle då kunna smalnas av och 

ge lägre hastigheter.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras. Förvaltningen har under planarbetet beaktat att den utpekade sträckningen längs med 

Gårdsvägen används som en säker skolväg idag. 

Sträcka 32, Norra vägen 

Ny vägsträcka mellan Stallvägen och Madesjövägen. 
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• I yttrande kritiseras förslaget för att det sedan tidigare har blivit överklagat av grannar. Dragningen 

kritiseras på grund av investeringar längs med nuvarande gång- och cykelväg som behöver hanteras 

vid en anpassning för motorfordonstrafik.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras. Anpassningar kan komma att behövas vid en ny etablering av gata. Gatans behov bedöms 

uppstå vid etablering av bostäder i västra delarna av Madesjö. Rekommendationen för gatusträckningar är att 

gatan ska innehålla hastighetssänkande åtgärder och gång- och cykelytor ska vara motsvarande de som finns 

idag.  

Yta 33, Stallvägen 

Yta för bostäder i Madesjö.  

• I yttrande kritiseras utpekad yta för bostäder och argumenteras för ett borttagande ur planen med 

grund i att marken är förorenad och en sanering kommer innebära stora kostnader för kommunen. 

Området har idag naturvärden samt värden för rekreation i och med skogsmiljön.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras. Sanering behöver ske oavsett en bostadsetablering. Hänsyn ska tas till lek-, rekreation 

och naturvärden i ett detaljplaneskede. 

Sträcka 41, Orreforsbanan 

Ny sträcka för gång- och cykelväg 

• I yttrande efterfrågas att industrispåret inte läggs ner och mer trafik ska förläggas på järnväg istället.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Trafikering av spåren för den kvarvarande delen av Orreforsbanan har inte skett på flera år. I en dialog med 

privata aktörer har inget intresse påvisats för trafikering. Järnvägen innebär en barriär i staden mellan Madesjö 

och övriga delar av Nybro.  

Yta 52, Norra Långgatan/Jakobsgatan 

Yta för bostäder i Paradiset. 

• I yttrande efterfrågas att bostadsbebyggelse hålls till högst 2 våningar av insynsskäl. Lek- och 

idrottsytor i området bör sparas.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras. Våningshöjder hanteras i detaljplanearbete för den aktuella fastigheten.  

 

Yta 56, Upplandsgatan 

Yta för bostäder i södra Nybro 

• I yttrandet kritiseras utpekad bostadsyta och efterfrågas att denna tas bort ur planen. Området bör 

istället rensas som sly för att bättre kunna användas för lek, specifikt pulkabacke vintertid.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
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Synpunkten noteras. Anspråkstagande av utpekad markyta bedöms inte innebära negativ påverkan på 

befintliga lekytor i området.  

Yta 79, Fredrikslundsvägen/Stenbocks väg 

Yta för bostäder längs med Fredrikslundsvägen/Stenbocks väg.  

• I yttrandet argumenteras för att ta bort den markerade ytan av miljö- och klimatskäl. Den fördjupade 

översiktsplanens inriktning med fokusområdenas strategier i sig är i strid med förslaget att exploatera 

ytan. Grönområdet är av vikt för luftkvaliteten i området och för hantering av dagvatten. 

Grönområdet har dessutom värden för rekreation.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Området är lämpligt för bostadsbebyggelse eftersom det har koppling till befintlig infrastruktur. Vid 

vidareutveckling av området ska hänsyn tas till områdets rekreationsvärden och lågpunkter lämpliga för 

hantering av dagvatten.  

Yta 84, Hanes väg 

Yta för bostäder längs med Hanes väg. 

• I yttrande efterfrågas att grönområde sparas mellan grupper av bostäder i Hanemåla för att skapa 

distans mellan husen. Planeringen bör inte tillåta flerbostadshus i området, då det i yttrandet 

argumenteras att detta sänker fastighetsvärden på småhus.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras. Utpekade ytor för bostadsändamål ligger företrädelsevis längs med Hanes väg och 

förändrar i stort inte strukturen av grupper av bostäder inom de olika områdena. Planförslaget har inriktning 

mot att komplettera bostadsbeståndet med fler boendeformer.  

 

2.5 Sent inkomna yttranden 
 

Efter samrådstidens slut inkom yttranden från Länsstyrelsen i Kalmar län, Räddningstjänsten i Nybro och från 

en privatperson.  

Räddningstjänsten i Nybro 

Område 29 bör inte bebyggas närmare än befintlig bebyggelse med grund i skyddsavstånd från bostäder till 

verksamheter, vilket enligt Boverket är 200 meter.  

Uppställningsplats för farligt gods bör inte vara på utpekad plats i planen, sida 99, eftersom platsen är för 

liten samt är inte hårdgjord. Lämpligare plats för ändamålet är vid Glasporten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Skrivelsen gällande skyddsavstånd för område 29 i norra Madesjö konkretiseras för att hanteras närmare i 

detaljplaneskede och bygglovsskede.  

Synpunkt gällande uppställningsplats vid Glasporten noteras. För närvarande är utpekad plats bedömd som 

lämplig utifrån koppling till Västra infartens trafikplats, även om ytan behöver hårdgöras. Gällande detaljplan 

tillåter användning som parkering. Utfart från Glasporten kräver för närvarande vänstersväng över körfält för 
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östgående trafik på den kraftigt trafikerade riksväg 25 vilket bedöms som olämpligt. Glasporten bedöms 

dessutom mindre lämpat eftersom ytor pekats ut för etablering av verksamheter.  

 

Privatperson 

Område 68 vid Symfonivägen bör inte bebyggas. Privatpersonen menar att fastighetsinköp och placering av 

småhus gjordes med grund i försäkran att intilliggande fastigheter skulle vara fria från bebyggelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras. Ingen anställd på samhällsbyggnadsförvaltningen på Nybro kommun har befogenhet att 

utlova något om att ett område i framtiden aldrig kommer att exploateras. 
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