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Kommunala visioner
Mönsterås kommun har som mål att vända den negativa befolkningsutvecklin-
gen. Målet är att år 2015 ha en befolkning på 13 500 invånare vilket innebär att en 
ökning med cirka 500 personer ska ske inom fem år. Men detta scenario är dock 
inte längre en trolig vision då kommunen endast ökade med 24 invånare år 2009. 

Mönsterås kommun har en grundsyn i att bevara och skapa en levande landsbygd. 
Man menar att hela kommunen ska leva och då inte bara kusten och tätorterna. Be-
byggelsetrycket är idag störst i centralorten Mönsterås och tätorten Timmernabben 
som båda ligger vid kusten. Det är många som arbetspendlar mellan Kalmar och 
Oskarshamn och Kalmar Läns Trafik (KLT) har börjat köra snabbussar som endast 
stannar utmed E22 mellan dessa städer. Genom att kunna erbjuda ett attraktivt bo-
ende till folk som arbetspendlar hoppas kommunen att locka fler att bosätta sig där. 
Detta kan bidra till att även tätorten Ålem , utmed E22 och Alsterån, blir intressant 
som bostadsort för arbetspendlare.  Mönsterås kommun har en strävan att skapa 
cirka 50 nya bostäder om året. Idag är det främst villatomter som produceras men i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram lyfts även andra boendeformer fram.

Mönsterås kommun har enligt Svenskt Näringsliv det bästa företagsklimatet i re-

Analys av LIS
Vad är det för framtid man drömmer om? Utgångspunkten för att 
hitta områden i strandnära lägen som är lämpliga för LIS bygger 
på efterfrågan, kommunala medel och vad naturen klarar av. För att 
bevara en levande landsbygd bör man endast bebygga i områden 
som kan anses som rimliga utifrån dessa parametrar. Som ett första 
steg i att hitta områden som lämpar sig för LIS görs en övergripande 
analys där man tittar närmare på tillgången till stränder, politiska 
mål, riksintressen m.m. I ett andra skede görs sen en mer detaljerad 
analys av bl.a. planeringsparametrar som vatten och avloppslösnin-
gar, vägstruktur, befintlig bebyggelse m.m. 

gionen. Idag finns det cirka 1200 företag i kommunen. Nyföretagande 
är en viktig del för kommunens utveckling, där nya marknader och tur-
ism är en möjlighet för utveckling av landsbygden. Under senare år har 
dock antalet nya företag i kommunen varit för litet.

I sitt landsbygdsutvecklingsprogram har komunnen satt ut mål och 
strategier för att upprätthålla en levande landsbygd (2009).

Mål:
• I hela kommunen ska det finnas tillgång till goda 
 kommunikationer både fysiska och elektroniska då de utgör en  
 möjlighet för kvalitativt boende och arbete.
• Synen på natur- och kulturområden ska vara att de är en resurs  
 för landsbygdens näringar, rekreation och livskvalitet. Man vill  
 lyfta fram entreprenörskap och förädlingar av miljöer och 
 turism.

• Områden som pekas ut för bebyggelseutveckling (bby-
 områden) i översiktsplanen ska ha garanterad teknisk- och samhällsservice
 som rent dricksvatten, säker avloppshantering, möjlighet till kollektivtrafik, barn-  
 och äldreomsorg m.m.

Strategier:
• Satsa på cykelvägar. Målet är att knyta den tätortsnära bebyggelsen till ett väl 
 utbyggt cykelvägnät. Idag finns cykelvägar mellan fyra av tätorterna, endast 
 Fliseryd i norr är inte ansluten till cykelvägnätet.
• Arbeta för att satsningar ska göras på det allmänna vägnätet, speciellt på 
 prioriterade stråk för att man effektivt ska kunna nå hela kommunen.
• Öka åarnas attraktionskraft genom satsningar på friluftsliv och naturvård.
• Öppna för möjligheter för privata tomtbildningar och boende i attraktiva natur-  
 och kulturlägen. 
• Aktivt arbeta för att hitta områden lämpliga för hästgårdar.  
• Verka för småskalig handel och service på landet.
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Översiktsplan
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Kommunala & regionala planer
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Kommunala planer

Översiktsplan
Den gällande översiktsplanen antogs av Mönsterås kommunfullmäktige 1991. Kom-
munen arbetar idag med att ta fram en omarbetning av översiktsplanen som vid färdig-
ställandet ska bestå av fyra delar, varav två är antagna, del 1 mål och strategier antogs 2002 
och del 2 kusten 2006. Arbetet pågår nu för de resterande delarna: Alsteråns och Emåns 
avrinningsområde och framtagandet av LIS-områden är tänkt att arbetas in i den kom-
mande översiktsplanen. 

De olika zonerna för mark- och vattenanvändningen lämpar sig mer eller mindre för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Inom bebyggelseutvecklingsområden (Bby) ska byarnas möjlighet till utveckling prioriteras. 
Inom dessa områden ska det finnas säkerställd teknisk- samt samhällsservice, exempel-
vis: säker avloppshantering, rent dricksvatten, skolskjuts, bra vägar och belysning och 
kollektivtrafikmöjligheter. Denna typ av områden lämpar sig väl för LIS.

En ganska stor del av marken utmed sjöarna och vattendragen är JS-områden, område där 
jord- och skogsbruksmark prioriteras.  Inom dessa finns enstaka hus och gårdar med mer 
el mindre anknytning till skogs- eller jordbruket. Vid nylokalisering av bebyggelse ska 
denna placeras med nödvändiga respektavstånd så att pågående verksamhet/ markan-
vändning inte störs.

Inom kommunen finns en del K-områden där kulturvärden främjas, många av dessa 
områden är också av riksintresse. Nybyggnation i dessa områden är förenligt men det 
ställer höga krav på utformning och anpassning till befintlig miljö och struktur. Samtidigt 
kräver dessa områden en aktiv och hållbar utveckling för att de inte ska försvinna.

Inom N-områden, naturvärden, ska bebyggelse placeras så att den inte hamnar i konflikt 
med höga naturvärden eller så att den hindrar jord- och skogsbruket.

Vindbruksplan
Kommunen antog 2010 en kommunövergripande vindbruksplan. I den delas kommunen 

in i olika klasser utefter lämplighetsgrad av etablering av vindraftverk. I kommunen finns 
två områden som är av riksintresse för vindkraft. De områden som är mindre lämpliga 
för vindkraftsverksetableringar är områden i och i direkt anslutning till någon av tätort-
erna. Områden som pekas ut som LIS-områden bör inte komma i konflikt med områden 
som är utpekade som lämpliga vindbruksområden. Skydds- och respektavstånd ska 
upprättas mellan lämpliga vindbruksområden och LIS-områden. Om vindbruksområden 
och LIS-områden krockar får en avvägning ske vid mer detaljerad planering.

Detaljplaner
Detaljplaner finns upprättade för de fem tätorterna samt Emsfors, Finsjö, Korpemåla 
samt Skiren.

Regionala bevarandeplaner
I kommunen finns ett antal regionala bevarandeplaner som skyddar kulturmiljön. Bebyg-
gelsen i dessa områden ska anpassas till den byggnadstraditionen som råder. 

Infrastruktur

Kommunikationer
I kommunen ska det finnas möjlighet till kommunikationer både fysiska och elektroniska 
i hela kommunen, som en förutsättning för ett kvalitativt boende.

En god förutsättning för utveckling av nya bostadsområden är närhet till ett befintligt 
vägnät då detta är en stor investeringskostnad för kommunen och privata intressenter. 
Bra kommunikationer ökar även attraktionskraften av ett område. LIS- områden analy-
seras utifrån tillgången till kommunikationer, områden med tillgång till ett väl utbyggt 
vägnät bör prioriteras.

Vatten och avlopp
Vid utpekande av LIS- områden är det av intresse att titta på hur det kommunala VA-
nätet sträcker sig och hur stor eventuell ökning det kan hantera. 

I kommunen finns ett relativt väl utbyggt VA-nät. Alla tätorter har kommunalt VA och 
ledningar går mellan Mönsterås och Fliseryd och Mönsterås och Blomstermåla Vid 
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Riksintressen och områdesskydd
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nyetablering och förtätning är kostnaderna för VA ofta en av de större ekonomiska 
investeringarna. Etableringar av LIS-områden i tätortsnära placeringar blir både enklare 
och billigare ur denna aspekt då nya bostäder kan anslutas till det befintliga VA-nätet. I 
mer externa etableringar kan det bli så att man behöver anordna lokala lösningar som 
medför större kostnader. Är nyetableringar större kan det från kommunens sida bli ak-
tuellt att anlägga nya VA-ledningar. Idag finns också enskilda, hållbara va-lösningar, som 
klarar upp till 100 bostäder, t ex Biovacanläggningar, och vatten får i så fall borras efter 
på plats.

Service
“Åtgärder som kan komma ifråga för upphävande av eller dispens från strandskyddet 
ska ge långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter eller bidra till att upprätthålla 
serviceunderlaget på landsbygden” (Strandskydd 2009, s.14). Det kan vara exempelvis 
en turismanläggning för en verksamhet som behöver tillgång till stränder eller bostadsbe-
byggelse för att bevara ekonomisk och befolkningsmässigt underlag för kommersiell och 
offentlig service. Tillgången till service är en förutsättning för landsbygdsutveckling och 
vice versa. 

Placering av LIS- områden med bostadsändamål bör ske i närheten eller inom rimligt 
avstånd av centra med service eller där det finns möjlighet att utveckla sådan.

Riksintressen och områdesskydd
Det är möjligt att göra undantag för riksintresse för friluftsliv, naturvård samt kulturvård 
om ingreppet inte innebär en påtaglig skada. För att kunna göra denna bedömning 
krävs kunskap om riksintresset och dess värden. Förutsättningen är enligt MB att inga 
bestående skador ska riskeras.

Inom områden med områdesskydd ska hänsyn tas till enskilda intressen och skyddsin-
tressen. 

Natur
Områden för LIS bör inte vara omfattade av Natura 2000 eller av riksintresse för 
naturvård. Då gränsdragningen för dessa områden är mycket grov, krävs en noggrann 
planering av Lis-områden i anslutning till dessa intresseområden.

Riksintressen för naturvård finns: utmed Emån, Alsterån och kusten.
Natura 2000 finns: utmed Emån, Alsterån och kusten.

Kultur
Områden som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård är intressant för att upprät-
thålla en levande kulturmiljö. Utveckling av dessa områden bör ske genom kompletter-
ing.

Riksintressen för kulturmiljövård finns i: Em - Vånevik, Långemåla - Värlebo, Alebo - Gelebo, 
Kronobäck – Råsnäs och Strömsrum - Pataholm.

Friluftsliv
I områden som har stora värden för friluftslivet ska undantagen från 7 kap. 15 § MB ap-
pliceras restriktivt (Strandskydd, 2009). 

En exploatering i närheten till friluftsområden kan på ett sätt öka områdets attraktivitet 
och värden. I dessa områden är det särkilt intressant med en utveckling av anläggningar 
med anknytning till turism. 

Riksintressen för det rörliga friluftslivet finns: utmed Emån

Tysta områden
Placering av LIS-områden bör ske med hänsyn till tysta områden. I Mönsterås kommun 
finns idag inga områden som är utpekade som tysta områden.

Riksintresse enligt 3 och 4 kap MB: 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden
Mark och vattenområden ska användas för det som de är mest lämpade för. Exploatering 
inom dessa områden får inte ske om de innebär påtaglig skada. 

Norra delen av kommunen omfattas av riksintresse för vattenkraft, 4 kap 6 § MB. 
Riksintresse enligt 4 kap MB finns: Öster om väg E22, norr om Emån samt Emån.
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Risk för översvämning och skred
Klimatet håller på att ändras och risken för översvämning och skred kommer antagligen att bli överhängande i framtiden. 
År 2007 presenterades en klimat- och sårbarhetsutredning och slutsatsen var att risken för skred, ras och erosion i Sverige 
kommer att öka så mycket på grund av klimatförändringarna att det är nödvändigt att påbörja anpassningarna till dessa 
förändringar (Sverige. Klimat- och sårbarhetsutredningen, 2007).
Sverige har, i och med strandskyddet, bra förutsättningar för att klara sig från större skador från översvämningar. Frågan är 
om den nya strandskyddslagen kan komma att försvaga detta skydd? Regeringen menar att detta inte kommer bli fallet då 
samordningen ska bli bättre vid prövningar av strandskyddet och risk för olyckor och skred (Regeringens hemsida, 2010).

Vid upphävande av strandskyddet ska en zon normalt sparas närmast strandlinjen som ska vara fri från bebyggelse. Re-
geringen menar att denna regel ska minska risken för skador från översvämning. Hur stor denna zon ska vara är dock inte 
specificerat utan ska anpassas vid varje dispens. Risken för översvämning ska redovisas vid detaljplanering, så om dis-
pens för strandskyddet prövas kommer denna risk att vägas in enligt plan- och bygglagen och det är i detta skede som en 
bedömning görs om hur långt från stranden byggnaden ska placeras (Regeringen, 2009). Regeringen menar att även om ett 
strandområde löper stor risk för översvämning behöver det inte uteslutas som LIS-område, men vad är det för mening att 
redovisa områden som byggbara när de i realiteten inte är så?
Naturvårdsverket menar att strandskyddet borde utvidgas istället för att minskas och på så vis spara stora omkostnader 
(Alarik, 2008). För vem ska stå för kalaset när man måste börja med motverkande medel, som vallar mm?

En översvämningskartering har gjorts av SMHI för de svenska vattendragen. Övers
vämningskartan visar områden som är utsatta för översvämning beräknat vid två höga flöden. Av den kan utläsas att speci-
ellt Emån har en stor risk för översvämning inom vissa delar medan Alsterån och sjöarna inte har lika hög risk eller utbred-
ning. 

Från Mönsterås kommunens sida anser man att risken för översvämning, erosion och skred ska tas i beaktande redan vid 
utpekande av LIS-områden.

Mönsterås

Ålem - Ristomta

Försjö
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