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Externa LIS-områden
De externa områdena finner man en bit utanför tätorterna. Inom dessa områden 
finns oftast igen tillgång till kommunalt VA eller offentlig eller kommersiell service. 
Vid de externa områdena passar en etablering som kan gynna turism eller alternativt 
boende som hästgårdar etc. Problemet med dessa områden är att det kan vara svårt 
att uppnå långsiktigt hållbara lösningar. För att avgöra det krävs vidare studier.

Områden för LIS
Utifrån ovan givna parametrar har en inventering och en 
GIS-analys. Resultatet har diskuterats med berörda tjän-
stemän på Mönsterås kommun och resultatet är nio om-
råden som anses lämpliga för vidare utredning för LIS. 
Dessa områden kan delas in i två kategorier: externa och 
tätortsnära områden. 
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Försjö
Försjön ligger i norra delen av Mönsterås kommun, sju kilometer norr om Fliseryd. 
Stränderna är idag obebyggda och naturen används för friluftsliv, bl.a. går vandringsleden 
Mönsteråsleden förbi sjön och det är ett välkommet stopp på vägen för bad och fiske. I 
Försjön växer även den fridlysta röda näckrosen.

Västra delen av sjön ingår i Kyllenområdet, som är ett område med utbredda våtmarker 
som i stor utsträckning är orörda (Naturvårdsplan, 2008). Naturen består av barrskog 
och mossar och ett rikt fågelliv finns runt våtmarkerna. 

Området är markerat för jord- och skogsbruk i översiktsplanen. Länsstyrelsen har gjort 
bedömningen att det har väldigt höga naturvärden.

Området är av riksintresse för vattenkraft vilket borde gå att förena med viss exploater-
ing. Området är lämpligt för småskaliga turismanläggningar.

Högsrum
Högsrum ligger i anslutning, söder, till Försjön i anslutning till Emåns avrinningsområde. 
Närmaste service finns i Flliseryd.

Markerat som JS i översiktsplanen. Området är av riksintresse för vattenkraft.
Intressant för kompletterande bebyggelse.
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Skiren
Skiren ligger liksom Försjön norr om Fliseryd, närmare tolv kilometer. I östra delen 
finns en populär badplats och sjön används för fritidsfiske (Naturvårdsplan, 2008). Sjön 
är klar och näringsfattig och naturen runtom består av barrskog. Runt sjön finns enstaka 
hus för fritidsbebyggelse och permanentbebyggelse. För den nordöstra delen av Skiren 
finns en detaljplan för bostäder fastställd 1971, men planen har aldrig förverkligats. 

Området runt Skiren är markerat område för bebyggelseutveckling (befintlig DP), 
naturvärden i öster samt jord- och skogsbruk.

Området har inte tillgång till vatten och avlopp och med tanke på tidigare planer som 
inte blivit av är det inte rimligt att bygga ut detta område för LIS.

Grönskog
Grönskogssjön ligger i direkt anslutning till Emån. Bebyggelse runt sjön finns på västra 
sidan men även lite öster om. 

I området finns inget kommunalt VA.

Grönskogssjön är av riksintresse för naturvård, det rörliga friluftslivet, vattenkraft samt 
skyddas av Natura 2000. 

Det område som är intressant, för främst turistanknuten verksamhet, ligger norr om sjön 
i anslutning till befintlig bebyggelse där endast riksintresse för vattenkraft finns.
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Tätortsnära LIS - områden
De tätortsnära områdena ligger inom nära avstånd från någon av de fyra tätorterna, ej 
centralorten. Utifrån bedömningen att dessa områden klassas som landsbygd kan LIS-
områden pekas ut i direkt anslutning till tätorterna. Områdena passar bra för komplet-
terande bostadsbebyggelse som ger möjligheter att upprätthålla en service på orten och 
en levande landsbygd. Inom dessa områden finns kommunalt VA-nät och god tillgång 
till kommunikationer, fysiska som elektroniska. Mellan tätorterna Ålems kyrkby, Ålems 
stationssamhälle, Blomstermåla och Mönsterås finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät. 
Under år 2011 kommer en ny cykelväg att anläggas mellan Ålems kyrkby och Timmern-
abben och under perioden 2013-2014 kommer en cykelväg att anläggas mellan Tim-
mernabben och Mönsterås.

Sandbäckshult
Sandbäckshult är ett gammalt stationssamhälle två km norr om Blomstermåla utmed Al-
steråns lopp. I samhället har en pappersfabrik och timmerverk funnits men efter nedläg-
gningen av järnvägsstationen på mitten av 1960-talet har orten avfolkats rejält. Idag bor 
runt 80 personer i orten. I Sandbäckshult, invid Alsterån, finns en bad- och rastplats.

Sandbäckshult är markerat som befintlig bebyggelse i översiktsplanen, området runt 
Alsterån som naturvärden och söder om Alsterån som område för friluftsliv och 
rekreation.

Vatten och avlopp finns utbyggt i samhället och kommunikationerna är goda förutom 
kollektivtrafiken. Det finns även en planerad sträckning för cykelväg till Blomstermåla. I 
Blomstermåla finns relativt många arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service.

Området är lämpligt för kompletterande bebyggelse.
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Brotorp
Brotorp ligger ca 1,5 km väster om Ålem. Det är ett naturskönt område vid Alsterån. 
Det finns en del bostadsbebyggelse i området idag och vissa av tomterna vetter mot 
Alsterån. Närmaste service, förskola och skola finns i Ålem.

Området är markerat för skogs- och jordbruk i södra delen och kultur i norra delen.

I området kan stora tomter skapas, som sammanfaller med den befintliga bebyggels-
estrukturen.
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Skälleryd
Mellan Ålem och Blomstermåla utmed Alsterån ligger Skälleryd. Det finns en del 
bostadsbebyggelse i området idag och vissa av gårdarna har hästhållning. Närmaste of-
fentlig och kommersiell service finns i Blomstermåla ca 2,5 km österut.

Det är markerat som ett område med kulturvärden och ny bebyggelse ska sträva efter att 
passa in i den befintliga miljön. 

Området lämpar sig väl för bl a hästgårdar.
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Ålem -Ristomta
I området finns höga naturvärden. Norr om ligger Ålems kyrkby.

Kalmar Läns Trafik har satsat på att ha snabbussar mellan Kalmar och Oskarshamn 
som endast stannar utmed E22 och åker inte in i tätorterna. Utifrån detta är Ålem 
och området omkring intressant som bostadsort för folk som arbetspendlar.  Inom 
området finns flera delområden, som kan gestaltas både som villaområden som ”bo på 
landet-områden”.
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Emsfors
Emsfors är ett samhälle som gränsar mellan Oskarshamn och Mönsterås kommun där 
största delen av befolkningen bor i Oskarshamns kommun. Orten ligger i slutet av Emån 
och nära Europaväg 22. I Emsfors har det funnits ett stort pappersbruk som idag endast 
drivs i en liten regi. Pappersbruket har lämnat efter sig en del förorenade områden. 
Området runt Emån är klassat som höga naturvärden. Runt samhället Emsfors har ett 
område pekats ut för bebyggelseutveckling. 

I Emsfors finns utbyggd infrastruktur med kommunal va-lösning. Samhällets lokalisering 
vid E22 gör det attraktivt ur pendlingssynpunkt. 
Utvecklingen av detta område är en mellankommunal fråga mellan Oskarshamn och 
Mönsterås.

Fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet, bör en något mer detaljerad inventering, avgränsningar i lands-
kapet och en bedömning av möjlig exploateringsgrad göras för de olika områdena. Då 
områdena oftast är privatägda bör kontakter tas med berörda markägare. 

LIS-områdena kommer att läggas ut i samband med det pågående översiktsplanearbetet 
för Emåns och Alsteråns avrinningsområde, vilket innebär att även dessa kommer att bli 
föremål för samråd och utställning. Förhoppningsvis kan denna dialog och process lyfta 
fram ytterligare LIS-områden, som föreslås av allmänhet eller av tänkbara exploatörer.

Översiktsplanearbetet och arbetet med LIS-områden i Mönsterås kommun handläggs 
av en tjänstemannagrupp från Tekniska förvaltningen och Miljökontoret. Den politiska 
styrgruppen kallas för ”översiktsplanegruppen” och består av presidierna från Kommun-
styrelsen, Byggnadsnämnden och Miljönämnden. Översiktsplanen antas av Kommunful-
lmäktige. 




