


I den här delen av rapporten applicerar vi TÖS-modellen på en fall-
studie i Nybro kommun. Resultatet presenteras i form av en tematisk 
översiktsplan där vi redogör för vilka sjöar som bör omfattas av ett 
nyanserat strandskydd. 

Målet är att denna del ska stå för sig själv och kunna utgöra en del 
av Nybro kommuns översiktsplan. Den utgör samtidigt ett exempel 
på hur man utför en tematisk översiktsplan gällande strandområden 
vilket kan inspirera andra kommuner och förtydliga vår metod. Fall-
studien kommer också att ligga till grund då vi utvärderar metoden och 
diskuterar om den kan vara ett bra komplement till dagens strand-
skyddslag.

D E L  4
FA L L S T U D I E  
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Inledning

I följande kapitel presenteras det förslag på tematisk översiktsplan 
för Nybro kommun där fallstudien genomförts. Kapitlet är uppdelat 
i två avsnitt, det första redovisar appliceringen av den metod som 
presenterades i del 3, och det andra utgör den tematiska översikts-
planen.  

Fallstudien har genomförts under vintern 2004-05 efter initiativ av 
Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar. 

Appliceringen av metoden i Nybro kommun grundar sig på material 
från kommunen och länsstyrelsen samt utifrån inventeringar och 
studier i fält.

Anledningen till att Nybro kommun valdes för fallstudien var att 
kommunen själv efterlyste en studie av den karaktär som presen-
teras i detta dokument. Kommunen ser också positiva möjligheter 
med ett nyanserat strandskydd, vilket är en av förutsättningarna för 
att metoden och den tematiska översiktsplanen ska vara aktuella. 
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Fallstudiens syfte

Främsta syftet med fallstudien är att praktiskt testa den metod som 
tagits fram och att utvärdera dess realitet. Genom en fallstudie ges 
en tydlig bild av arbetets omfattning samt vad det slutliga materialet 
blir och hur det kan presenteras.

Förhoppningen är att materialet är så pass intressant att det kan 
bli ett meningsfullt tillskott till den debatt som pågår kring strand-
skyddslagen. Möjligtvis kan det även ge andra kommuner inspira-
tion till hur de mer medvetet kan arbeta med sina sjöar och stränder.

Ett viktigt mål med fallstudien är också att hjälpa Nybro kommun 
med att få fram ett bra planeringsunderlag avseende strandområden 
i kommunen. Detta för att bl.a. underlätta dispenshanteringen av 
strandskyddsärenden.
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  Applicering av metod
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Applicering av metod

Bakgrunden till den här fallstudien är ett uttalat behov 
från Länsstyrelsen i Kalmar och Nybro kommun om att 
få ett bättre underlag för att kunna förutse och styra i 
vilka sjönära områden som exploatering eventuellt skall 
kunna ske. Nybro kommun ser, liksom många andra 
glesbygdskommuner, vattennära boende som en framtida 
möjlighet för kommunen att utvecklas.
 
Målet är att finna platser som kan pekas ut som områden 
möjliga för framtida bebyggelseutveckling, och som 
senare kan ge riktlinjer för eventuell detaljplaneläggning 
av områdena. Tanken i fallstudien är att finna platser 
belägna på sådant avstånd att de har god vattenkontakt 
och där exploatering inte tros inkräkta på strandskyddets 
syften, dvs att bevara goda livsvillkor för djur och växter 
samt att det är tillgängligt för friluftslivet. 

Detta mål kvarstår även om huvudsyftet är att testa TÖS-
modellen som presenterats tidigare. Modellen följer 
stegen enligt bild 10 och innebär att vi utgår från specifik 
grupp av sjöar som alla skulle kunna vara intressanta att 
planlägga för exploatering. Intresset för dessa sjöar som 
explaoteringsområden kan också sägas vara ett hot som 
inte övriga sjöar berörs av. I och med detta krävs det 
kunskap om sjöarna för att kunna avgöra om de verkligen 
bör exploateras eller inte. Kanske har de sådana värden 
att de behöver det skydd som de har idag eller ett ännu 
starkare skydd. Metoden klargör vad varje plats/sjö bör 
ha för framtida användning. Varje steg i metoden kommer 
nu tydligt att presenteras för att underlätta förståelsen för 
kommande resultat. 
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Alla sjöar

Sjöar som i ett
första skede är 
intressanta för 
exploatering

Sjöar som genomgår 
metoden

Sjöar där dagens strand-
skydd anses 
tillräckligt

Dagens skydd

Utökat skydd

Kan medges
lättnader
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Program

Fallstudiens mål är att definiera framtida markanvändning för 
strandområden i Nybro kommun i en tematisk översiktsplan. 
Strandområdena är avgränsade till att enbart innefatta stränder vid 
sjöar. Fallstudien ska identifiera framtida markanvändning utifrån 
tre aspekter:

- friluftsliv
- biologisk mångfald
- bebyggelse

Friluftsliv
Markanvändning utifrån aspekten friluftsliv innebär att sjön eller 
de platser som undersöks har eller kan komma att få betydelse för 
friluftslivet. Sjöar av värde för friluftslivet bör därför bevaras eller 
utvecklas ytterligare utifrån denna aspekt. Generella riktlinjer för 
dessa sjöar är att de behöver dagens skydd eller ett starkare skydd 
än vad dagens lagstiftning medger. För denna markanvändning finns 
det några specificerade riktlinjer att ta fasta på för att avgöra när 
sjön anses vara/eller kan komma att få betydelse för friluftslivet:
 - sjön är orörd
- det finns tydliga tecken på att den används av friluftsidkare
- den har god tillgänglighet för närliggande tätort och tros utgöra 
närströvområde av stor betydelse
- sjön/platsen har potential att få betydelse för friluftslivet

Biologisk mångfald
Markanvändning utifrån biologisk mångfald innebär att sjön eller 
platsen har eller kan komma att få stor betydelse för biologisk 
mångfald. Dessa sjöar/platser bör därför bevaras eller utvecklas 
för att trygga dessa värden. Generella riktlinjer för sjöar av värde 
för biologisk mångfald är att de behöver dagens skydd eller ett 
starkare skydd än vad dagens lagstiftning medger. Även för denna 
markanvändning finns det några specificerade riktlinjer att ta fasta 
på för att avgöra när sjön anses vara/eller kan komma att få 



betydelse för biologisk mångfald:
- sjön är orörd
- det finns tecken på att platsen inhyser känsliga livsmiljöer för djur 
och växter
- sjön/platsen har potential att få betydelse för biologisk mångfald

Bebyggelse
Markanvändning för bebyggelse innebär att utsedda platser erbjuder 
kvalitéer som gör att de lämpar sig för kommunen att planlägga för 
bebyggelse. Sådana kvalitéer kan vara vackra utblickar, spännande 
möten i landskapet, platser som tillgodoser olika målgruppers 
behov etc. Generella riktlinjer för dessa sjöar är att de kan medges 
lättnader från strandskyddet såvida de inte anses ha någon betydelse 
för friluftsliv eller biologisk mångfald. Vi har tillsammans med 
kommunen tagit fram några riktlinjer som man kan följa och ha i 
åtanke när man väljer plats för bebyggelse:
- områdena bör erbjuda en upplevelse som gör att människor kan 
tänka sig att bosätta sig där eller spendera tid där
- intressant avgränsning för ett område är ca 50 m från strandkanten 
och så långt in att det fortfarande finns intressanta utblickar
- ny bebyggelse bör inte etableras där det kan minska 
tillgängligheten för allmänheten
- viktigt att tillgodose olika målgruppers behov

Andra riktlinjer att ta i beaktande är de som nämns i metoden.
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Urval 

Eftersom fallstudien i Nybro rör strandnära områden är det viktigt 
att först lokalisera vilka strandområden som är intressanta att 
undersöka. Nybro, liksom många andra kommuner i Sverige, 
är rik på sjöar och därför krävs en avgränsning av det stora 
antalet sjöar. Syftet med detta grova urval är att peka ut de sjöar 
som är intressanta utifrån vårt syfte; att finna de sjöar som kan 
vara intressanta för kommunen att planlägga vid nyansering av 
strandskyddet. 

Vi har valt följande kriterier för detta första urval:

• Sjöar större än 20 ha 

• Sjöar som ligger nära samhälle/annan bebyggelse

• Sjöar som redan i någon mån är ianspråktagna av bebyggelse, 
större vägar etc.

• Sjöar med ganska god tillgänglighet, dvs att de går att nå med 
bil eller till fots på ett enkelt sätt

• Sjöar med ett bra läge för pendling till större orter både inom 
och utom kommunen

• Sjöar mindre än 20 ha som ligger nära tätorter

• Sjöar som kommunen ansåg intressanta
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NYBRO

Bild 12. Karta över de sjöar som är intressanta 
att inventera.

Nybro

Lille Hindsjön

Kroksjö Tämmen

Boasjön

Stensjön

Store Hindsjön

Hinsaryd göl

Madesjösjön

Örsjösjön

Hultabräan

Skärsjön

Virkessjön

Dackebosjön

Orrenäsasjön

Mosjön

Mjösjön
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Efter att ha identifierat ett urval intressanta sjöar blir det aktuellt att 
lokalisera intressanta platser vid varje sjö. 

Till hjälp för att få fram dessa har vi använt oss av de riktlinjer 
som Proposition 1993/94:229 ger om val av plats vid differentierat 
strandskydd. Där listas följande kriterier:

- Vid bedömning av vilka områden som kan komma i fråga om 
differentierad tillämpning skall gälla att allemansrättsligt tillgängliga 
områden kan bevaras oexploaterade både på lång och kort sikt samt 
att endast begränsade strandområden tas i anspråk för bebyggelse
- Den tillkommande bebyggelsen får inte innebära stegvisa 
inskränkningar för friluftslivet som efterhand blir kännbara och den 
får vid bedömning av förhållandena på platsen inte bli till hinder för 
friluftslivet
- Vid en differentierad tillämpning av strandskyddsbestämmelserna 
bör en förutsättning för dispens vara att bebyggelse med tomtplats 
ända ner till vattnet som regel inte skall tillåtas. I enlighet med 
vad som redan gäller bör det tydligt framgå av utformningen och 
avgränsningen av en tomt att det är tillåtet att passera mellan vattnet 
och tomten
- tilltänkt bebyggelse skall heller inte tillåtas på obebyggda 
öar, uddar eller näs som till större delen omfattas av 
strandskyddsbestämmelser eller intill strömmande vatten. (http//:
rixlex.riksdagen.se)

Vi har också använt oss av de generella regler som finns om 
lokalisering av ny bebyggelse enligt PBL.

Kommunen har också egna riktlinjer som de går efter vid 
förhandsbesked om bygglov, de är följande:
- Kontroll mot kommunens översiktsplan (riksintressen, kommunala 
intressen, planerad markanvändning, ev. krav på planläggning på 
grund av högt bebyggelsetryck m m.
- Hänsyn till landskapsbilden, dvs orörd mark ska i möjligast mån 
bevaras orörd. Ny bebyggelse ska i första hand lokaliseras i närheten 
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av befintlig bebyggelse och med hänsyn till natur- och kulturvärdena 
på platsen.
- Möjligheten att anordna avlopp, dvs förekomst av lämplig mark 
för rening av avloppsvattnet med hänsyn till skyddsavstånd till 
vattendrag och vattentäkter. 

I övrigt har vi också lagt till följande egna aspekter:

- så nära befintlig infrastruktur som möjligt
- om möjligt; i söder- eller västerläge
- platser dit man kan ta sig enkelt med bil eller till fots
- platser i direkt anslutning till ett påverkat område
- platser där det kan finnas möjlighet att få dispens från 
strandskyddet med något av de särskilda skälen

Resultatet blev att en till två platser vid  varje sjö valdes ut.
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Inventering av plats

Varje utvald plats har studerats i fält utifrån tre aspekter:
- friluftsliv
- biologisk mångfald
- exploatering

Inventeringen har även utgått från en naturvärdesbedömning av 
sjöar som Nybro kommun gjort samt kartmaterial som bidragit med 
information. Alla sjöar presenteras utifrån de tre aspekterna. 

Friluftsliv
De aspekter som studerats i fält rörande friluftsliv är de som bild 13 
visar. Varje sjö har genomgått samma procedur. Bilden illustrerar 
ett exempel på hur det kan se ut. Resultat för övriga sjöar finns i 
bilaga 4.1.

Bild 13. Exempel på resultat från 
fältinventering

Friluftsliv

badplats   
lägerplats   
grillplats   
stig   
vandringsled   
fågeltorn   
naturcamping   
bärbuskar   
svamp     
båtar      
fiskekort     
ingen påverkan    
liten påverkan  
stor påverkan

x = finns tecken 
- = ingen registrering

Boasjön    
x
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
x
-
-
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Biologisk mångfald
Naturvärdesbedömningen gjord 
av Nybro kommun 1994 är en 
naturvärdesklassning av sjöarna 
i kommunen som grundar sig på 
fem bedömningskriterier; påver-
kan, biologisk funktion, raritet, 
biologisk mångformighet och 
betydelse för forskning och un-
dervisning. Dessa räknas sedan 
samman till ett värde.

klass 1= särskilt högt naturvärde

klass 2 = högt naturvärde

klass 3 = skyddsvärde i övrigt

Till naturvärdesbedömningen 
finns också kommentarer om 
vilka naturvärden som finns 
samt hur långt strandskyddet 
sträcker sig.

Bild 14 visar de aspekter som 
studerats i fält för varje plats 
samt aspekter som har redovi-
sats i naturvärdesbedömningen. 
Varje sjö har genomgått samma 
procedur. Bilden illustrerar ett 
exempel på hur resultatet kan se 
ut. Resultat från övriga sjöar kan 
läsas i bilaga 4.1.

klass 1
klass 2
klass 3
lågt antal fiskarter
ordinärt antal fiskarter
högt antal fiskarter
ornitologiskt värde
näringsfattig
försurningskänslig
höga halter av gifter 
flikig strandlinje
igenväxningsproblem
varierad natur
häckningsområde
övervintringsområde
stor lövrikedom
måttlig lövrikedom
lite lövträd
låga stränder
fuktig lövskog
sumpskog
våtmarker
strandäng
naturlig sandstrand

Boasjön

Biologisk mångfald

x = finns tecken
- = finns inga tecken
? = inga uppgifter

-
x
-
-
x
-
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
x
-
x
-
-
-
-
x

Bild 14. Exempel på resultat från 
fältinventering
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Exploatering
De aspekter som studerats i 
fält rörande exploatering är 
de som bilden visar. Bild 15 
illustrerar ett exempel på hur 
det kan se ut. Resultat från 
övriga sjöar finns i bilaga 4.1

Bild 15. Exempel på resultat från 
fältinventering

Markförhållanden
sumpigt
blockigt
berg i dagen
torrt 
jordbruksmark
brant 
flackt 
sluttning
höjd 
risk för översvämning
avrinningsområde

Upplevelsen
positiv 
negativ 
bra solmöjligheter
bra utsikt

Landskapsbild
känslig för påverkan
tål påverkan 

Tillgänglighet
bra tillgänglighet idag
dålig tillgänglighet idag 
känslig för påverkan  
tål påverkan 
skulle bli bättre  

Exploatering

Boasjön

-
-
-
x
-
-
x
-
-
-
x
 
 
x
-
-
x
 
 
x
-
 
 
x
-
x
-
-



Platsanalys

I platsanalysen värderas de resultat som inventeringen gett. Varje 
kategori bedöms utifrån några specika aspekter. Bedömningen redo-
visas genom att varje aspekt ges ett värde som symboliseras med en 
färgkod. Värdena förs in i ett schematiskt diagram som redovisar om 
platsen lämpar sig för exploatering eller ej. Hinder för exploatering 
är om det finns värden för friluftsliv eller biologisk mångfald, eller 
om platsen inte är fysiskt eller estetiskt lämplig att bebygga, eller 
om bebyggelse skulle inverka negativt på landskap och tillgänglig-
het.
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Värdena symboliseras med färgrutor. Generellt sett symboliserar 
de olika färgerna olika grad av lämplighet för en plats/sjö att 
exploateras. Färgerna svart, grå och vit används och har följande 
betydelse:
  
 
 
 Platsen har sådana värden att den inte lämpar sig för   
 exploatering.

 
 Det finns motstridiga uppgifter, platsen visar inga tecken   
 på värden att ta hänsyn till, men material över sjön visar på  
 värden. Huruvida exploatering är lämpligt vägs samman   
 med andra kategorier.

 
 Varken sjön eller platsen visar tecken på att ha några hinder 
 för bebyggelse. 
 

 
 



 Ja betyder att platsen bedöms lämplig för en visst form av   
 skydd beroende på vad diagrammet frågar efter. 

 Nej betyder att platsen inte bedöms lämplig att exploatera   
 eller det svarar på ett påstående i diagrammet.

För att förenkla ytterligare har vi delat in diagrammen i två olika 
diagram, det första redovisar de platser som kan medges lättnader 
från strandskyddet och det andra redovisar de sjöar som ansågs ha 
värden att bevara eller förstärka. 

Båda diagrammen är uppdelade i flera steg som följs av en bedöm-
ning. Bedömningen svarar på om platsen är fortsatt intressant för 
exploatering eller ej. Stegen i diagrammet står för olika värden som 
ska vara ok för att exploatering ska kunna ske.

I första diagrammet redovisas, som tidigare nämnts, alla de platser 
som genom analysen anses fortsatt intressanta för exploatering. 
Varje steg i bedömningen följs därför av ett ja, dvs sjön är fortsatt 
intressant efter att ha bedömts utifrån olika aspekter. 

Det andra diagrammet är upplagt som det första, d v s olika steg 
med en bedömning efteråt. Alla dessa sjöar/platser har någon gång 
under processen inte ansetts lämpliga att exploatera. I vilket läge 
processen avbrutits är olika från sjö till sjö. Diagrammet är således 
ett sätt att få reda på vad det var som gjorde att sjön/platsen inte 
ansågs lämplig att exploatera. I det andra diagrammet finns också ett 
tillägg som svarar på om dessa sjöar behöver dagens skydd eller utö-
kat skydd. För utförligare beskrivningar över hur bedömningen har 
gått till hänvisas läsaren till bilaga 4.1 och 4.2.
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Ja

Nej



103

Friluftsliv

Biologisk
mångfald

Förutsättning för 
ny bebyggelse

Påverkar ny 
bebyggelse 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja Ja Ja

Hinsaryd
göl

St. Hindsjön
Plats 2

StensjönOrranäsasjön
Plats 2

Värde idag

Värde i framti-
den

Bedömning

Värde idag

Värde i framti-
den

Bedömning

fysiska förut-
sättningar

estetiska förut-
sättningar

Bedömning

landskapsbild

tillgänglighet

Bedömning

Minskat skydd

 DIAGRAM 1, Platser som lämpar sig för exploatering

Ja Ja Ja Ja



 DIAGRAM 1, Platser som lämpar sig för exploatering
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DIAGRAM 2, Platser som bör bevaras/skyddas

Värde idag

Värde i fram-
tiden

Bedömning

Värde idag

Värde i fram-
tiden

Bedömning

fysiska förut-
sättningar

estetiska förut-
sättningar

Bedömning

landskapsbild

tillgänglighet

Bedömning

föreligger risk 
för dispens 

Utökat skydd

Friluftsliv

Biologisk
mångfald

   Förutsättning
   Bebyggelse

    Bebyggelsens
           påverkan

Ja

Ja

Nej

Nej Nej Nej Nej

Nej Nej Nej

Ja

Nej Nej

Boasjön KroksjöHulte-
bräan

Dackebo-
sjön

Lille 
Hindsjön

Ja

JaJa

Ja

Bild 16. Diagram 1, de platser som                  
lämpar sig för exploatering.

Ja Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Örsjösjön
Plats 2

Örsjösjön
Plats 1

VirkesjönTämmen

Ja Ja Ja Ja



DIAGRAM 2, Platser som bör bevaras/skyddas

Värde idag

Värde i fram-
tiden

Bedömning

Värde idag

Värde i fram-
tiden

Bedömning

fysiska förut-
sättningar

estetiska förut-
sättningar

Bedömning

landskapsbild

tillgänglighet

Bedömning

föreligger risk 
för dispens 

Utökat skydd

Friluftsliv

Biologisk
mångfald

   Förutsättning
   Bebyggelse

    Bebyggelsens
           påverkan

Ja

Ja

Nej

Nej Nej Nej Nej

Nej Nej Nej Nej Nej

Boasjön KroksjöHulte-
bräan

Dackebo-
sjön

Lille 
Hindsjön
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Nej NejNejNej Ja
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Bild 17. Diagram 2, de platser som bör bevaras/skyddas.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

JaJa Nej Nej

Nej Nej Nej

Nej Nej Nej Nej

Nej

Nej NejJa

Ja Ja Ja

Ja

MosjönMjösjönMade-
sjösjön

Skärsjön
Plats 2

Skärsjön
Plats 1

Orranäsa-
sjön Plats 1

St. Hindsjön
Plats 1

Ja Nej

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej
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Tre kategorier

Platsanalysen urskiljer vilka platser som kan medges lättnader från 
strandskyddet samt vilka sjöar som behöver dagens skydd och vilka 
som behöver utökat skydd.

Dagens skydd
För följande sjöar anses dagens skydd tillräckligt:
- Boasjön
- Dackebosjön
- Kroksjö
- Lille Hindsjön
- Mjösjön
- Mosjön
- Orrenäsasjön, område 1
- Skärsjön
- Store Hindsjön, område 1

Utökat skydd
- Hultebräen
- Madesjösjön

Platser som kan medges lättnader
- Hinsaryd Göl
- Orrenäsasjön, område 2
- Stensjön
- Store Hindsjön, område 2
- Tämmen
- Virkesjön
- Örsjösjön, område 1
- Örsjösjön, område 2 Bild 18. Kartan till höger visar 

endast de sjöar i Nybro kommun 
som kommer att inkluderas i den 
tematiska översiktsplanen. Fär-
gerna visar vilken kategori sjöarna 
hamnat i.



Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

JaJa Nej Nej

Nej Nej Nej Nej

Ja Ja Ja

Ja

MosjönMjösjönMade-
sjösjön

Skärsjön
Plats 2

Skärsjön
Plats 1

Orranäsa-
sjön Plats 1

St. Hindsjön
Plats 1

Ja Nej
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Boasjön

Kroksjö

Mosjön

Mjösjön

Virkesjön

Stensjön

Tämmen

Örsjösjön

Skärsjön

Dackebosjön

Lille Hindsjön

Hultabräan

Hinsaryd göl

Store Hindsjön

Orranäsasjön

Nybro

 Oförändrat skydd

 Utökat skydd

  Möjlighet till lättnad i skydd


