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   TÄMMEN
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Kort beskrivning

Tämmen ligger i den nord-
västra delen av Nybro kom-
mun. Planområdet ligger i 
Flatehult i den sydöstra delen 
av sjön  och karaktären är äldre 
kulturmiljö.Området ligger på en 
höjd vilket innebär en bra utblick 
ut över sjön . 

Friluftsliv
Området upplevs idag som 
halvprivat vilket kan inne-
bära att området endast 
nyttjas av en och annan lokal 
friluftsidkare. De som bor 
eller har fritidshus i området 
har förmodligen sina egna 
stigar och smultronställen 
som de känner till, men det 
finns inga tecken på att det 
aktuella planområdet skulle 
användas för något särskilt 
fritidsändamål. 
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Kartbild. Tydligare lokalisering av 
planområdet samt vad det finns för 
vegetation i närheten
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Biologisk Mångfald
Planområdet vid Tämmen ligger på en höjd/sluttning ner mot vatt-
net. Vegetation som växter i planområdet är sly och utgallrad skog. 
Typiska kännetecken för att Flatehult skulle kunna hysa känslig livs-
miljö för djur och växter är nere vid stranden där det växer en del 
lövträd. Avståndet till stranden från planområdet bedöms dock inte 
som orimligt eftersom planområdet ligger en bra bit högre och på så 
sätt inte ligger i direkt anslutning till strandkanten. I övrigt präglas 
området av kulturmiljö med hamlade träd och trädallé. 

Kommunens värdering av sjön är att det är flikig sjö, vilket ofta be-
tyder att den har högre värde för den biologiska mångfalden än icke 
flikiga sjöar. Eftersom sjön är tvådelad finns det dock problem med 
igenväxning. Runt sjön finns det också rester av gammalt jordbruks-
landskap. I övrigt har sjön normal fiskeproduktion.



Kartbild. Vägar och stigar som finns i närhe-
ten av området

Bebyggelse

Platsen är intressant att exploatera då den omges av en speciell och 
egen karaktär som tillsammans med en vacker utsikt gör att platsen 
har oerhörda kvalitéer för att erbjuda ett attraktivt boende. Miljön 
karaktäriseras av äldre kutlurmiljö med allé, gamla stenrösen, murar 
och lader. 
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Kartbild. Kulturmiljö i 
Flatehult
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Kartbild. Topografi och siktlinjer, 
samt siktlinjer i förhållande till 
vädersträcken

Förutsättningar för bebyggelse

Planområdet ligger på en platå med utsikt ut över sjön. På platån 
finns en del gropigheter eller lägre partier som gör att det kan sam-
las en del vatten där. Vid bebyggelse behöver detta vatten dräneras 
bort. I övrigt är det ett relativt plant och väl avgränsat område. På 
marken växer det idag sly. 
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Styrkor (S) Svagheter (W)

Möjligheter (O) Hot (T)

En styrka med området 
vid Tämmen är den starka 
karaktär som området har. 
En annan är att det har ett 
gynnsamt solläge med utsikt 
åt syd/sydväst. Utsikten 
är också en av de största 
tillgångarna. Andra kvali-
téer är att området redan är 
bebyggt vilket kan underlätta 
anslutning till infrastruktur. 
Till plussidorna hör också att 
planområdet ligger avskilt.

Svagheter är att en del av 
planområdet förmodligen 
behöver dräneras eftersom 
det är blött/sumpigt på sina 
ställen. Trädallén kommer att 
skymma en del av utsikten 
ner mot sjön.

En utveckling av området 
skulle innebära att det 
erbjuds attraktivt boende i 
en  karaktärsfull miljö. En 
exploatering skulle också 
kunna tydliggöra vad som är 
privat, halvprivat och offent-
ligt utrymme bland bebyggel-
sen, något som skulle kunna 
locka dit fler besökare. 

Vid en eventuell exploa-
tering finns det risk för att 
karaktären går förlorad om 
exploateringen inte sker med 
varsamhet. Även landskaps-
bilden kan förstöras utifrån 
dessa grunder. 

SWOT-analys
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Slutsats
Utifrån strandskyddets syften upplevs inte planområdet ha något värde 
för friluftsliv. Det är dock svårare är att uttala om det har ett högt bio-
logiskt värde. Gamla kulturmiljöer har generellt sett ofta ett högt värde 
och för att avgöra detta behövs bättre kunskapsunderlag. 

Planområdet är ett relativt litet område på omkring 12 ha och då be-
fintlig bebyggelse karaktäriseras av gårdsbebyggelse i max 2 1/2 vån  
borde ny bebyggelse anpassas till detta. För att nå bästa resultat borde 
området exploateras med stor varsamhet och ta tillvara den karaktär 
och atmosfär som området har idag och utnyttja den på bästa sätt. Görs 
detta är chanserna goda för att området ska kunna bli attraktivt och nå 
en bred målgrupp.

I Flatehult passar det med både permanentbostäder och fritidsbostäder. 
Antalet tomter beror på boendeform och byggnadsform men generellt 
kan sägas att det är lagom med ca 5-8 tomter. 

Troliga konsekvenser av en exploatering 
Det goda som en exploatering skulle kunna föra med sig är t.ex. att 
områdets idag något privata karaktär försvinner och ger möjligheter 
för att fler människor ska upptäcka detta smultronställe. Det kan också 
vara ett boende som snabbt skulle efterfrågas och skapa möjligheter 
för liknande exploatering på andra ställen.

Det negativa med en exploatering är den samma som vid all exploa-
tering, att det område som tas i anspråk kommer att påverkas negativt 
under hela bebyggelsens livstid. Hur mycket närområden påverkas 
är svårare att uttala och beror på hur bebyggelsen kommer till stånd, 
vilka material som används  m.m.

Riktlinjer för framtiden
Eftersom området förmodligen kommer att exploateras gradvis av 
enskilda exploatörer, bör en detaljplan för området styra att detta sker 
med stor varsamhet till befintlig miljö samt utifrån ett hållbart per-
spektiv, så att bebyggelsen får en homogen karaktär och lång livstid.




