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Mönsterås kommun
 ”en expansiv del av Smålandskusten”

Mönsterås kommun är en kustkommun i östra Småland 
intill Kalmarsund och marknadsförs ofta som en kom-
mun med attraktiva miljöer längs kust- och kulturlandskap. 
Kommunen har likt många andra mindre kommuner de 
senaste årtiondena haft problem med en stagnerande be-
folkningsutveckling. Den nya strandskyddslagen och un-
dantaget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen syftar 
till att möjliggöra en levande landsbygd i kommuner som 
Mönsterås och för att undersöka strandskyddslagens til-
lämpbarhet görs en fallstudie i Mönsterås kommun. 

Västra delen av kommunen består av smålandsskog, sjöar och vandringsleder och i 
öster finns 15 mil kust och skärgård, genom kommunen och Mönsterås tätort går 
Europaväg 22. Riksväg 34, mellan Kalmar och Linköping, går igenom både Ålems 
och Blomstermålas tätorter. Det finns fem tätorter i kommunen (i storleksordning): 
Mönsterås, Blomstermåla, Timmernabben, Ålem och Fliseryd samt tio småorter 
(Mönsterås kommun ÖP, 2002).

Bebyggelsen har växt fram längs vägarna utmed de rullstensåsar som finns i kom-
munen samt de två åarna Emån i norr och Alsterån i söder. Åarna fungerar som 
pulsådror i landskapet och har höga natur- och kulturvärden. Det var utmed åarnas 
dalgångar som folk först valde att bosätta sig i kommunen och det var även utmed 
åarnas lopp som flertalet av industrierna i kommunen valde att etablera sig. Emån 
sträcker sig 36 km genom kommunen, bl.a. genom tätorten Fliseryd. Alsterån har 
en sträcka av 16 km genom kommunen och utmed den ligger Blomstermåla och 
Ålem. Kommunens totala yta är på 602 km2 varav skogsmarken dominerar och 
de areella näringarna har och har haft en stor betydelse. Mönsterås kommun har 
många bruksorter med en lång industritradition som till stor del är knuten till skog-
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sråvaror och verkstadsindustri (Mönsterås kommun ÖP, 2002). 

I kommunen bor totalt 12 980 invånare (2010). Befolkningsmängden har likt många 
andra mindre kommuner stagnerat och har legat runt 13 000 sedan 1970-talet (SCB 
hemsida, 2010). Efterfrågan på bostäder finns idag främst i centralorten Mönsterås och 
tätorten Timmernabben, som båda ligger vid kusten. Det är relativt vanligt att folk arbet-
spendlar mellan Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn och då ligger Timmernabben och 
Mönsterås bra till geografiskt då det är nära till kollektivtrafik och Europaväg 22. Även 
Blomstermåla och Ålem, som har goda kommunikationer till främst Kalmar börjar också 
bli intressanta boplatser för pendlare. Idag är det cirka 2000 personer, som pendlar ut 
från Mönsterås och cirka 1000 personer, som pendlar in.

Tätort    Befolkning 2005 (beräknas vart femte år)

Mönsterås    4 744
Blomstermåla    1 562
Timmernabben    1 341
Ålem     797
Fliseryd    710

Landsbygd i Mönsterås kommun
I Mönsterås kommun bor och verkar närmare 25 procent av invånarna på landsbygden, 
dvs. inom 5-45 min bilresa från någon av de fem tätorterna. Denna definition bygger på 
Glesbygdsverkets avgränsning med undantaget av storleken på tätorterna som ska ha fler 
än 3000 invånare vilket endast centralorten har.

I kommunen finns i många delar en levande landsbygd med en hög intensitet i de areella 
näringarna. Trots detta finns tecken på att landsbygdens attraktivitet minskar, vilket kan 
ses i form av svårsålda hus och en allt äldre brukarnäring (LUP, 2010).

Är Mönsterås kommun en landsbygdskommun? Kommunen anser sig själva vara en 
landsbygdskommun. Utan modifikationer av Glesbygdsverkets definition skulle den 
innebära att hela Mönsterås kommun, centralorten undantagen, är landsbygd. Detta 
innebär att området utanför centralorten kan pekas ut för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen, med tillägg av övriga parametrar och bedömningskriterier.

Mönsterås kommun
-översiktskarta
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Men Mönsterås kommun är varken glesbygds- eller landsbygdskommun enligt SCB:s 
kommunindelning. Enligt den ska en glesbygdskommun ha mindre än 20 000 invånare 
(vilket Mönsterås kommun har) och en befolkningstäthet på mindre än 5 personer/ km2 
(Mönsterås kommun har 21,5 person/km2). Kommunen har en hög befolkningstäthet 
då ytstorleken på den är relativt liten men invånarantalet i tätorterna är ganska små, 
under 3000 personer. 

Befolkningsutveckling i Mönsterås kommun 1991-2009

Med utgångspunkt av definitionerna ovan har jag har valt att utgå från kommunens och 
Glesbygdsverkets definition att kommunen är en landsbygdskommun och att LIS-om-
råden är tillämpbara i hela kommunen utom i centralorten och vid kusten.

Strandnära lägen i Mönsterås kommun
Enligt den nya strandskyddslagstiftningen fick kommunerna den första februari 2010 
möjlighet att börja peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Meningen med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är 
att stimulera den lokala och regionala tillväxten i områden som har gott om strandnära 
lägen men lite bebyggelse där viss nybyggnation kan ske utan att strandskyddets syften 
åsidosätts. De områden som kommunen pekar ut ska redovisas i översiktsplanen och 
kommunens överväganden har stor betydelse för eventuell ny exploatering (Strandskydd, 
2009).

Översiktskarta
LIS och Mönsterås kommun



35

Mönsterås kommun
- sjöar och vattendragMönsterås kommun kan enligt den nya lagstiftningen peka ut områden för LIS i hela 

kommunen med undantag för kusten. Mönsterås kommun har i ett yttrande till Miljöde-
partementet avseende den nya strandskyddslagen ansett att även Kalmar läns kust borde 
klassas, som LIS-område, med tanke på den relativt oexploaterade kusten samt att Kal-
mar län har haft den sämsta befolkningsutvecklingen i hela Sverige sedan 1850-talet.
Det finns en stor efterfrågan på strandnära lägen och man ser en möjlighet att locka nya 
invånare med attraktivt boende. Havsnära lägen är svåra att hitta och kommunen anser 
att LIS är en möjlighet till alternativa attraktiva lösningar.

I Mönsterås kommun finns ett 40-tal mindre sjöar/gölar som är större än en hektar, de 
flesta finns i norra delen av kommunen som till större delen består av barrskog. Endast 
en mindre del av dessa stränder är bebyggda med bostäder eller andra verksamheter. De 
dominerande vattendragen i kommunen är åarna Alsterån och Emån och det är utmed 
dessa som största delen av den strandnära bebyggelsen finns idag, bortsett från kustom-
rådet. Alsterån i söder rinner från Alstern i Kronobergs län och utmed Blomstermåla 
samt igenom Ålem och mynnar ut i Pataholm i Mönsterås kommun (Naturvårdsplan, 
2008). Emån i norr rinner från Nässjö och genom Fliseryd och Finsjö i Mönsterås kom-
mun och mynnar slutligen ut vid Ems herrgård, i kommungränsen mellan Oskarshamns 
och Mönsterås kommun. Ån är tillsammans med dess biflöden det största vattendraget i 
södra Sverige. Historiskt sett har den varit av stor vikt som transport- och färdväg och är 
troligtvis en av de första platserna som befolkades efter istiden. 

Utmed åarna finns många äldre byar och enstaka hus och gårdar. På vissa ställen har man 
använt sig av ån för vattenkraft till industribyggnader och industrisamhällen av skiftande 
storlek har uppstått. Landskapet vid åarna består till största delen av lövskog och betade 
och odlade fält. Vid åarnas mynning integreras ålandskapet med godslandskap. (Vind-
bruksplan, 2009). 

Åarna är idag populära för friluftslivet då det finns strövstigar och bad samt möjligheter 
till fiske och paddling (Naturvårdsplan, 2008). 
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Dispensgivning och tillsyn 
av strandskyddet i kommunen
Länsstyrelsen har innan 2009 haft möjligheten att delegera dispensrätten och tillsynen av 
strandskyddet till kommunerna och det är många som valt att göra det. Mönsterås kom-
mun har inte blivit delegerad någotdera, länsstyrelsen i Kalmar län har endast bedömt att 
Kalmar kommun haft de resurser som krävs. För Mönsterås kommun blir alltså dispens-
givningen och tillsynen ett nytt moment i den kommunala planeringen. 

Ansvaret för dispensgivningen har i Mönsterås lagts ut på Kommunstyrelsen.

Stenbro över Emån vid Fliseryd


