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Länsstyrelsens granskningsyttrande



Läsanvisning till Översiktsplanen

Översiktsplanen består av följande två dokument samt kartinformation: 

1. Huvuddokumentet – Översiktsplan 2010 Vetlanda kommun
Detta dokument är översiktsplanens huvuddokument. Dokumentet bör läsas 
om man är intresserad av att få en överblick av kommunens framtida översiktliga 
planering. 

Här beskrivs kommunen utifrån olika ämnesområden. I varje avsnitt/ämnesom-
råde ges förslag till målsättningar och planeringsstrategier. I slutet av varje avsnitt 
följer en översiktlig bedömning av strategiernas genomförandekonsekvenser. I slu-
tet av huvuddokumentet fi nns en mer ingående miljökonsekvensbeskrivning som 
behandlar de förslag i planen som kan innebära en betydande påverkan på miljön.

2. Bilaga – Vindbruksplan 2010 med MKB
Detta dokument är en bilaga till översiktsplanen som behandlar hur kommunen 
ser på etablering av storskalig vindkraft i kommunen. Dokumentet bör läsas av de 
som har ett intresse av var och hur vindkraft kan komma att etableras i kommu-
nen framöver.

I planen beskrivs bl.a. förutsättningarna för vindkraft, vilka möjligheter och pro-
blem som fi nns. Här fi nns en karta som visar kommunens förslag till vilka områ-
den som bör prioriteras vid utbyggnad av vindkraft och vilka områden kommunen 
vill freda. I slutet av planen fi nns en miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka 
konsekvenser en utbyggnad av vindkraft kan komma att medföra.

Webkartor
De kartor som redovisas i ÖP 2010 Utställningshandling är bara översiktliga. Om 
ni vill studera ett specifi kt område i Vetlanda kommun närmre kan ni gå in på 
Vetlanda kommuns hemsida: http://www.vetlanda.se/ och på första sidans rullist 
”Hitta direkt” välja ”Kartor”. Tryck därefter på knappen ”Gå dit”, och på sidan 
”Kartor” väljer ni ute i det högra fältet ”Hitta information via kartan”. I det nya 
kartfönstret som nu öppnas väljer ni högst upp i mitten kartan ”Översiktsplan 
2010” i stället för den förvalda kartan ”Turist och besökare”. Markera därefter det 
tema ni är intresserad av i fältet till vänster, tex. ”Strandnära lägen”, och efter ett 
par sekunder öppnas informationen ni har valt. Man kan kombinera fl era olika 
teman i kartan.

Om ni vill ha hjälp med hur man orienterar sig i kartan så tryck på den andra 
knappen från höger med den gröna cirkeln på, den s.k. verktygsraden. Då kom-
mer ett hjälpkapitel upp om hur man använder sig av kartans olika verktyg.

Revidering
Planförslaget har efter utställning reviderats enligt följande:

LIS-områden
LIS-områdets utbredning inom Trollebo.
Infrastruktur
Planeringsstrategi att göra en tematiskt fördjupning.
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Översiktsplanen (ÖP) är kommunens långsiktiga 
planeringsdokument för markanvändning. I planen 
vägs olika intressen mot varandra. 

Vad en översiktsplan ska innehålla regleras i Plan- 
och bygglagen. Planen ska omfatta hela kommunens 
yta och avvägning ska ske mellan olika allmänna 
intressen. Minimikrav är att planen ska redovisa:

grunddragen i fråga om användningen av mark- 
och vattenområden

kommunens syn på hur den byggda miljön skall 
utvecklas och bevaras

tillgodoseende av riksintressen

miljökvalitetsnormer och miljömål

Utöver detta fi nns stor valfrihet att utforma planen. 
Vi har valt att behandla ytterligare ett antal områ-
den.

Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt 
bindande. Den ligger till grund när kommunen 

•

•

•

•

upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, 
prövar bygglov enligt plan- och bygglagen samt när 
kommunen eller andra myndigheter fattar andra 
beslut som rör mark- och vattenanvändningen i 
kommunen. 

Planens tidshorisont
Mark- och vattenfrågornas behandling, d.v.s. den 
fysiska delen av översiktsplanen, har en tidshori-
sont som sträcker sig många år framåt, ca 15-20 år, 
medan andra delar har en kortare tidshorisont. 
Översiktsplanens aktualitet ska behandlas av kom-
munfullmäktige minst en gång per mandatperiod 
(vart 4:e år). 

ARBETSMETOD
I arbetet med ÖP:n har det varit viktigt att redan 
från början få ett aktivt deltagande från kommunin-
vånarna. Innan arbetet med formella planhandlingar 
påbörjades bestämdes att kommunens olika kom-
mundelar skulle uttrycka sina önskemål om utveck-
ling. Vetlanda har ett antal kommundelsråd som är 
politiskt tillsatta och ska fungera som en förstärkt 
länk mellan kommunstyrelsepolitiker och nämndpo-
litiker gentemot kommunmedborgare. I kommunen 
fi nns också ett antal sockenföreningar, bygdegrupper 
m.fl . som ideellt arbetar med utvecklingsfrågor i sina 
bygder. I arbetet med översiktsplanen har kom-
mundelsråden fungerat som sammankallande och 
ansvariga för att sockenföreningar, bygdegrupper, 
allmänhet m.fl . blivit kallade till ÖP-möten.

Under våren 2006 genomfördes nio möten i föl-
jande orter; Korsberga, Holsby, Kvillsfors, Landsbro, 
Ramkvilla, Stenberga, Ekenässjön, Björköby och 
Vetlanda. Vid dessa möten redovisades den befi ntliga 

ÖP:n från 1998 och diverse kartmaterial överläm-
nades. Vid träff arna bestämdes att en ny träff  skulle 
genomföras under hösten 2006, då kommundelarna 
skulle redovisa sina tankar om utveckling i bygden. 

Hösten 2006 genomfördes de planerade uppfölj-
ningsmötena i kommundelarna. Mötena var väl-
besökta, framför allt de möten som hölls utanför 
tätorten. Besöksantalet varierade mellan ca 20 och 
70 personer. Synpunkter som kom fram var i både 

INLEDNING

Kommundelsmöten

Bearbetning av material

Samråd

Utställning

Planförslag (samrådsversion)

Planförslag (utställningsversion)

ÖP (antagen av KF)

Synpunkter

Synpunkter

Figur 1 Ovan visas viktiga steg i arbetat med att ta 
fram en översiktsplan, från inledande möten till anta-
gen plan. 
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stort och smått. Efter mötena gicks synpunkterna 
igenom med respektive förvaltning och vid arbete 
med kommunens målstyrning och styrkort redo-
visades synpunkterna från kommundelsträff arna.
Synpunkter från kommundelsmöten hösten 2006 
har i tillämpliga delar tagits med i arbetet med över-
siktsplanen. 

Under hösten 2009 hölls ytterligare tre ÖP-möten, 
denna gång i Pauliström, Korsberga och Vetlanda. 
Vid mötena diskuterades utkast till en vindbruks-
plan och förslag på områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen.

Varje avsnitt i Översiktsplanen har arbetats fram i 
samarbete med berörda kommunala förvaltningar. 
Dessutom har Nuvab, Vetlanda handelsplats, Rädd-
ningstjänsten och Emåförbundet varit delaktiga i 
arbetet. Vid framtagande av vindbruksplanen har 
fl era externa konsulter anlitats. Dessa är Calluna, 
Mellanrum och KMV Forum. 

Kommunens planeringskommitté (PLAKO) har 
varit politisk ledningsgrupp i arbetet med över-
siktsplanen. Översiktsplanen går sedan ut på ett så 
kallat samråd i ca två månader. Under denna tid 
fi nns möjlighet för allmänhet, föreningar m.fl . att 
komma med synpunkter på planen. Efter samrådet 
sammanställs synpunkterna i en samrådsredogö-
relse. Efter eventuella ändringar ställs planen ut på 
utställning i minst två månader. Även under denna 
tid fi nns möjlighet att inkomma med synpunkter på 
planförslaget. Efter utställningen kan planen antagas 
i kommunfullmäktige och några veckor därefter vin-
ner planen laga kraft.

Figur 2. I kommunens måltavla 
visas vilka områden som är viktiga 
att jobba med i kommunens fram-
tida planering.

Kartor
I planhandlingarna fi nns översiktliga kartor redovi-
sade. Skalan medger dock inte detaljerad redovisning 
av varje kartobjekt. För mer detaljerad information 
hänvisas till kommunens hemsida där både över-
siktsplanens förslag och bakgrundsinformation redo-
visas. Redovisningen sker i GIS-miljö med möjlighet 
att zooma och välja karta efter olika teman som går 
att kombinera valfritt.

STYRNING OCH LEDNING AV 
KOMMUNEN
Kommunfullmäktiges måltavla och styrkort utgör 
den övergripande nivån för den kommunala politis-

ka styrningen. Utgångspunkten är kommunvisionen 
”Vetlanda här växer både människor och företag” 
som konkretiseras i tre nivåer. Den första nivån 
handlar om ”Livskvalitet Vetlanda” och ”Företags-
samma Vetlanda” som i sin tur delas upp på ytterli-
gare fyra områden etc (se fi gur 2). 

Det Balanserade Styrkortet fördjupar måltavlans mål 
till en konkretare nivå. Respektive kommunstyrelse, 
nämnder och verksamheter har egna styrkort som 
ytterliggare konkretiserar målen. 

Kommunens strategiska dokument för hur vi som 
organisation arbetar med styrning och ledning 
antogs av kommunstyrelsen i april 2008. Där fi nns 
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styrningen uttryckt i de fyra medborgarlöftena Vi 
har kollen - Vi lyssnar - Vi lovar - Vi vill bli ännu 
bättre. Bakom dessa löften återfi nns ett långsiktigt 
åtgärdsprogram där arbetet pågår sedan en tid för att 
successivt fl ytta fram positionerna. 

Översiktsplanearbetet och arbetet med kommunens 
målstyrning ska komplettera varandra utan att ta 
över varandras funktion.

Kommunfullmäktiges (KF) styrkort och kommun-
styrelsens (KS) styrkort, antaget av KS 2009-03-04, 
utgör en viktig bas för översiktsplaneringen. Styr-
kortsarbetet har fångat upp relevanta synpunkter 
som framkom vid kommunträff ar som beskrivs 
under rubriken ”Arbetsmetod”. 

De planeringsmål som formuleras för respektive 
sakområde knyts till mål i KS eller resp. nämnds 
styrkort. Styrkortsarbetet har genom sin politiska 
förankring fungerat som program till översiktspla-
nen.

BESKRIVNING AV                  
KOMMUNEN

Vetlanda kommun i dag
Vetlanda kommun brukar benämnas som en välmå-
ende småstadskommun med ett blomstrande nä-
ringsliv, bra kommunal service, väl utvecklad handel 
och ett rikt fritidsutbud. 

Till ytan är Vetanda kommun länets största kom-
mun med en total areal på 1 608 km2. Drygt hälften 
av invånarna bor utanför centralorten och cirka en 

Tabell 1. Tabellen visar den faktiska be-
folkningsförändringen i kommunens olika 
delar mellan åren 1998-2008. Den övre 
tabellen visar kommunens samhällen och 
den undre landsbygden.

Befolkning på lands-
bygden

1998 2008

Vetlanda 724 713

Bäckseda 249 258

Näsby 231 199

Fröderyd 358 369

Bäckaby 253 240

Ramkvilla 296 266

Södra Solberga 146 143

Korsberga 337 352

Lemnhult 148 131

Näshult 329 351

Stenberga 163 163

Skirö 311 291

Nye 191 187

Alseda 760 724

Ökna 257 196

Karlstorp 246 178

Skede 241 253

Björkö 314 309

Nävelsjö 434 391

Lannaskede 129 112

Myresjö 298 269

Befolkning i kommu-
nens samhällen

1998 2008

Vetlanda centralort 12618 12871

Björköby samhälle 359 323

Ekenässjön samhälle 1541 1498

Farstorp samhälle 121 127

Holsbybrunn samhälle 812 729

Korsberga samhälle 725 733

Kvillsfors samhälle 639 545

Landsbro samhälle 1482 1442

Myresjö samhälle 711 644

Nye samhälle 216 185

Pauliström samhälle 314 233

Ramkvilla samhälle 170 154

Sjunnen samhälle 454 416

Skede samhälle 342 307

Karta 1. Kartan visar den 
procentuella befolkningsför-
ändringen mellan 1998-2008 
samt den faktiska förändring-
en i antalet invånare.

Befolkningsförändring i 
procent 1998 till 2008

2  till 6,7  
-2,7 till 2   
-9,4 till -2,7  

-11,5 till -9,4  
-27,6 till -11,5  
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fj ärdedel av befolkningen har sin bostad utanför 
någon av kommunens 11 tätorter. 

På tio års sikt har tendensen varit att centralorten 
och vissa områden på landsbygden ökat sin befolk-
ning medan antalet personer i huvuddelen av tätor-
terna samt övriga områden på landsbygden minskat 
(se karta 1).

I början på 1990-talet översteg befolkningen 28 000 
personer. Steg för steg har befolkningen minskat 
till att i dagsläget uppgå till drygt 26 000 personer. 
Under 2008 upprättades en befolkningsprognos för 
tiden 2008 till 2017. En sammanfattning av resul-
tatet visar på att befolkningen kommer att minska 
med drygt 600 personer under perioden, elevunder-
laget kommer att minska och antalet pensionärer 
öka. Centralorten och Sjunnen kommer att öka sin 
befolkning, medan övriga tätorter samt landsbygds-
områdena kommer att minska enligt prognosen.
 
Historiskt sett har en större andel av befolkningen 
i kommunen förvärvsarbetat jämfört med antalet 
sysselsatta i länet och riket. Den bransch som sys-
selsätter fl est är tillverkning och utvinning. Andra 
branscher som ökat sin andel under de senaste 
åren är handel och kommunikation samt vård och 
omsorg. 

Fram till hösten 2008 var den totala arbetslösheten 
cirka 1 % av befolkningen. Därefter har arbetslöshe-
ten stigit, inte minst för ungdomar. Antalet arbets-
lösa är dock mindre i kommunen än i övriga länet 
och riket.

Ohälsotalet är ett mått som redovisar antalet utbe-

talda dagar med sjukpenning eller sjukersättning per 
person och år. Trenden är att ohälsotalet minskar i 
kommunen. Minskningen är störst för kvinnor.

Antalet arbetspendlare till och från kommunen upp-
går till ca 4 000 personer. Både in- och utpendlingen 
ökade fram till 2008 då inpendlingen minskade 
marginellt. Det är fl er som pendlar ut från kommu-
nen än som pendlar in. Störst pendling sker till och 
från grannkommunerna Eksjö, Nässjö och Sävsjö. 

Handelsindex för en kommun är att betrakta som en 
indikator på hur den aktuella kommunens handel 
står sig i förhållande till omkringliggande kommu-
ner. Index redovisas för sällanköpsvaror och daglig-
varor. Det totala indexet för kommunens handel har 
ökat under senare år. Mest ökar indexet för sällan-
köpsvaror.   

Det fi nns en stor bredd inom föreningslivet med 
tyngdpunkt på idrott. I kommunen fi nns ca 250 för-
eningar varav ca hälften är idrottsföreningar.  

Vetlanda kommun i regionen
Vetlanda är beläget centralt i Sverige på det Små-
ländska höglandet med Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, 
Högsby, Uppvidinge, Växjö, Sävsjö och Nässjö som 
närmsta grannkommuner (se karta 2). De större 
orterna i regionen är Jönköping, Växjö och Kalmar. 
Till de större städerna Stockholm och Malmö tar 
du dig med bil och tåg på under fyra timmar och 
Göteborg ligger mindre än tre timmar bort. 

Goda kommunikationer till regionens större orter; 
Växjö, Jönköping och Kalmar är viktigt av fl era skäl. 
Här fi nns  bl.a. universitets- och högskoleutbild-

ningar. I Jönköping och Växjö fi nns även fl ygplatser. 
Järnvägskommunikationen som fi nns till Nässjö är 
viktig då tågen i Nässjö har förbindelse med stam-
banan. 

Många av de frågor som behandlas i en översiktsplan 
är av sin natur gränsöverskridande. I kommunens 
utvecklings- och planeringsarbete pågår ett ständigt 
samarbete med ett antal aktörer. Samarbetet sker 
på olika nivåer allt från EU-nivå ner till lokalnivå. 
Frågor som i översiktsplanen berör angränsande 
kommuner kan t.ex. handla om vatten, infrastruktur 
och vindkraft. Vi har under arbetets gång involverat 
berörda kommuner t.ex. när områden för framtida 
strandnära bebyggelse tagits fram. Vi har även, där 
målen är tillämpbara, tagit hänsyn till de mål som 
uttrycks i den regionala utvecklingsplanen för Jön-
köpings län. 

Karta 2. Översikt som visar Vetlanda kommuns grann-
kommuner.
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Nedan följer exempel på några samverkanspartners. 

Nutek (EURF) och ESF-rådet (ESF). EU:s regio-
nalpolitik har som mål att bidra till ekonomisk 
och social sammanhållning inom EU. Sverige kan 
få stöd för arbetet med målet om Regional kon-
kurrenskraft och sysselsättning. Sveriges arbete 
har delats upp på ett nationellt och åtta regionala 
strukturfondsprogram. Det nationella struktur-
fondsprogrammet arbetar med kompetensför-
sörjning och ökat arbetskraftsutbud. Finansieras 
av ESF. Det regionala strukturfondsprogrammet 
Småland och Öarna arbetar med innovation, för-
nyelse samt tillgänglighet. Finansieras av EURF. 
Vetlanda kommun medfi nansierar ett fl ertal 
projekt som bedrivs inom strukturfonderna.

Jordbruksverket. Landsbygdsprogrammet är ett 
verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. 
Programmet innehåller satsningar i form av stöd 
och ersättningar för att utveckla landsbygden. 
Inom landsbygdsprogrammet fi nns Leader som 
ska bidra till att utveckla landsbygden. Kommu-
nen är en av medlemmarna i Leaderområdet Mitt 
i Småland. 

Regionförbundet Jönköpings län. 2008 tog 
Regionförbundet Jönköpings län fram ett Regio-
nalt utvecklingsprogram (RUP). I RUP:en fi nns 
fem prioriterade programområden; Livsmiljö 
och attraktivitet, Kommunikationer, Näringsliv, 
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning och 
Internationell samverkan. Inom samtliga pro-
gramområden deltar kommunen i utvecklingsar-
betet.

Höglandets kommunalförbund. De fem kommu-
nerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda 
bildade Höglandets kommunalförbund år 2002 

•

•

•

•

för att ta tillvara alla möjligheter att utveckla 
Höglandets konkurrenskraft. Verksamheten sker i 
huvudsak enligt uppdragen; samverkan mellan de 
fem kommunerna, regional utveckling, kommu-
nikation/information och utbildning för vuxna. 
Höglandskommunerna samverkar också kring 
konsumentfrågor via Konsument Höglandet. Vid 
årsskiftet 2010 etablerades Höglandets nya IT-
organisation.

Utöver ovan nämnda samarbetspartners fi nns ex-
empelvis Boverket, Trafi kverket, Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Länstra-
fi k AB, Regionförbund och kommuner i angräns-
ande län, kommundelsråd i Vetlanda kommun, 
samhällsföreningar, byalag med fl era.

FYSISK PLANERING
Med fysisk planering avses följande planer enligt 
plan- och bygglagen:

Översiktsplan, kommunomfattande, områdesför-
djupning eller tematisk fördjupning.
Detaljplan 
Områdesbestämmelser

Områdesplaner som upphör att gälla
I äldre lagstiftning fanns en form av plan som 
benämndes områdesplan och som idag är jämförbar 
med fördjupning av översiktsplanen. De områdes-
planer som är upprättade enligt äldre lagstiftning är 
så gamla att de till stora delar bedöms inaktuella. De 
delar av dessa planer som bedöms som aktuella har 
inarbetats i bilagan ’Utveckling av kommundelarna’ 
som behandlar utvecklingsområden i respektive ort.
För följande områden fi nns av kommunfullmäktige 

•

•
•

antagna områdesplaner som upphör att gälla:
Vetlanda - Ekenässjön - Holsby - Sjunnen, anta-
gen 1982
Landsbro - Myresjö, antagen 1982
Pauliström, antagen 1973
Nömmenområdet, antagen 1981
Tjurken - Flögen - Grumlan, antagen 1984
Ramkvilla, antagen 1972

Fördjupad översiktsplan (FÖP)
Områden där FÖP fi nns upprättad:

Vetlanda centralort, antagen 1993
Ekenässjön antagen 2000

Områdesbestämmelser
Områdesplaner fi nns för följande områden:

Karlstorp, antagen 1992
Ädelfors, antagen 1993
Näshult, antagen 1993
Flishult, (avfallsanläggningen) antagen 1994
Lannaskede gamla kyrkby, antagen 2000

Detaljplaner
Detaljplaner fi nns för följande orter i kommunen:

Vetlanda 
Björköby
Holsbybrunn  
Korsberga
Kvillsfors 
Landsbro
Pauliström  
Myresjö

•
•
•
•
•
•
•
•

Sjunnen 
Nye
Skede  
Ekenässjön
Ramkvilla
Bäckaby
Farstorp
Skirö

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Detaljplaner fi nns även för fritidsbebyggelse i:
Trollebo
Flathult
Kristinelund
Sävsebo

Samlad bebyggelse
Efter inventering har beslut fattats i byggnadsnämn-
den om vilka områden som ska klassas som ”Samlad 
bebyggelse” där bygglovsplikt gäller även för mindre 
tillbyggnader och komplementbyggnader.

Kristinelund  
Björkö
Äskås  
Näsby
Nävelsjö  
Hjältaryd
Landsbro,västra 
Landsbro, östra
Myresjö  
Fröderyd
Årset  
Hökhult
Slageryd  
Ramkvilla
Björnhult  
Korsberga
Tvillingviken 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hökås
Östanå  
Bäckseda
Flugeby  
Sjunnen
Holsbybrunn  
Alseda
Ädelfors  
Farstorp
Lemnhult  
Svartarp
Näshult  
Stenberga
Ökna  
Karlstorp
Frukullen
Matmorsudde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Planeringsmål

Kommunomfattande översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen 
ska kontinuerligt hållas uppdaterad genom 
tematiska tillägg, revidering eller nyfram-
ställning. 

•

Planeringsstrategier

Områdesfördjupning av översiktsplan

Fördjupningar av översiktsplanen ska göras över 
följande områden:

Vetlanda centrum

Vetlanda tätort

Korsberga samhälle

•

•

•

Tematiskt fördjupning av översiktsplan

Infrastrukturfrågorna bearbetas i en tematisk 
fördjupning.

•

Detaljplan

Detaljplan ska upprättas; 

där ny bebyggelse tillkommer i anslutning 
till befi ntliga planlagda områden.

i områden med stort tryck på omvandling 
och som är tätortsnära. 

i större sammanhängande områden med ny 
bebyggelse.

•

•

•

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser ska upprättas där be-
hov fi nns att skydda värdefulla kulturmiljöer.

•

Demokrati

I all planering ska samråd ske i en vid krets. 
Förutom sakägarsamråd är samråd med de 
lokala föreningar som fi nns i kommunen 
grundläggande. Regelbundna träff ar med 
kommundelsråd och föreningar som repre-
senterar kommundelarna är viktigt. 

•



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun14

IN
LE

D
N

IN
G

MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)

En översiktsplan ska alltid miljökonsekvensbeskrivas. 
Vad en MKB bör innehålla regleras av miljöbalken. 

Miljökonsekvenserna för respektive avsnitts plane-
ringsstrategier behandlas direkt efter varje ämnes-
område i översiktsplanens huvuddokument. De är 
grupperade i sociala och kulturella-, samhällseko-
nomiska- samt miljökonsekvenser (inkl. miljömål). 
Konsekvenserna beskrivs i punktform med plus och 
minus beroende på om det är en negativ eller positiv 
påverkan. För de delar av översiktsplanen där en 
betydande miljökonsekvens kan uppkomma har en 
mer fördjupad beskrivning gjorts och fi nns utveck-
lad i kapitel 5. Vilka detta är framgår av huvuddoku-
mentet. 

Den fördjupade miljökonsekvensbeskrivningen är 
uppbyggd enligt nedan.

Nulägesbeskrivning och nollalternativ beskriver 
vilken utveckling som kan förväntas utan styrning 
i denna översiktsplan. 

Sammanfattning av planförslaget är en avgräns-
ning och översiktlig beskrivning av förslaget. 

Miljömål och andra miljöförhållanden beskri-
ver tänkbara konsekvenser av planens genomför-
ande utifrån miljömål samt natur- och kulturvär-
den. 

Betydande miljöpåverkan lyfter fram de vikti-
gaste miljöfaktorerna att beakta i den fortsatta 
planeringen. Dessa är biologisk mångfald, be-
folkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 

•

•

•

•

vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, 
landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar 
och annat kulturarv samt det inbördes förhållan-
det mellan dessa miljöaspekter. 

Åtgärder för att förebygga, hindra eller motver-
ka betydande miljöpåverkan är en beskrivning 
av möjliga åtgärder för att påverka miljön så lite 
som möjligt.

För bilagan ”Utvecklingsområden i kommunens or-
ter” har en gemensam översiktlig miljökonsekvens-
beskrivning gjorts för alla orter förutom Vetlanda 
centralort som behandlas enligt ovanstående be-
skrivning. Konsekvensbeskrivningen har genomförts 
utifrån rubrikerna sociala och kulturella-, samhälls-
ekonomiska- samt miljökonsekvenser med samma 
innebörd som beskrivits ovan. Anledningen till en 
gemensam konsekvensanalys för samtliga orter är 
att konsekvenserna är likartade för alla beskrivna 
samhällen. För varje ort har dessutom de kultur- och 
miljövärden beskrivits som fi nns inom områdena 
och som bör beaktas i den fortsatta planeringen eller 
genomförandet av de områden som redan är detalj-
planelagda.

Åtgärder för uppföljning
Vid aktualiseringsförklaring av översiktsplanen ska 
denna MKB följas upp.

•
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målen:

Kommunen vill nå en befolkningsutveckling i ba-
lans år 2009 och en positiv utveckling från 2010.

Kommunen tillhandahåller lägenheter i olika 
upplåtelseformer, samt attraktiva tomter både på 
landsbygd och i centralorten. Tillgängligheten i 
boendet för äldre och handikappade ska öka.

I Kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Kund/Medborgare anges målen: 

Närhet till människor, mötesplatser och service 
ger trygghet och möjlighet att skapa och vidmakt-
hålla ett bra socialt nätverk. Kommunens struktur 
med en centralort och tätorter av olika storlek 
i kombination med levande landsbygd lägger 
grunden för detta.  

Genom att förena kommunens samverkande 
profi ler inom folkhälsa, föreningsliv, idrott, ledar-
skap, kompetensutveckling och kultur kan syner-
gier uppnås för att stärka kommunens utveckling.

•

•

•

•

Utgångspunkten i avsnittet boendemiljöer är att en 
god boendemiljö är en förutsättning för en positiv 
befolkningstillväxt. Människor har olika behov när 
det gäller boendet och Vetlanda kommuns mål är 
att det ska fi nnas en bredd av olika upplåtelseformer 
och boendemiljöer. Detta kapitel redovisar hur kom-
munen ska arbeta för en attraktiv boendemiljö. 

Befolkningsutveckling 
Vetlanda har som många andra mindre kommuner 
en negativ befolkningsutveckling. Människors rörlig-
het har ökat och allt fl er människor fl yttar från små 
kommuner till större. Boendemiljön har blivit en 
allt viktigare faktor för att få människor att bosätta 
sig och stanna i en kommun. 

Vetlanda kommuns ambition är att kunna erbjuda 
attraktiv mark för bostadsbyggande i hela kommu-
nen. Detta är avgörande för hur servicen i tätorter, 
samhällen och landsbygd kommer att utvecklas.

Boendemiljöer i Vetlanda stad
Efterfrågan på villatomter i Vetlanda centralort har 
under en längre period varit stark och bedöms även 
vara så fortsättningsvis. Om den nuvarande utveck-
lingen fortsätter är inte de områden som avsatts för 
villabebyggelse tillräckliga på lite längre sikt.

Det fi nns även ett omvandlingstryck på områden 
i närheten av centralorten som idag kan räknas 
som sommarstugeområden. Människor vill i högre 
utsträckning bo året om i sin sommarstuga och det 
ställer nya krav på teknisk försörjning. 
 
Det allmännyttiga bostadsföretaget Witalabostäder 
har tidvis haft en relativt lång väntetid på lägenheter 

i Vetlanda centralort, vilket tyder på att det fi nns en 
brist på hyreslägenheter. Nuvab (Näringslivsutveck-
ling i Vetlanda AB) ser bristen på hyreslägenheter i 
Vetlanda centralort som ett problem för den fram-
tida kompetensförsörjningen. Bristen på attraktiva 
hyresrätter kan på sikt försvåra rekryteringen för 
näringslivet. Det bedöms även att det kommer att 
fi nnas ett behov av centralt placerade boenden i tät-
orten som är anpassade för äldre och handikappade

I Vetlanda centralort är förutsättningarna goda för 
att cykla eller gå. Det är en stor tillgång för samhäl-
let och miljön. Vetlanda kommun vill hålla samman 
tätortens bebyggelse och kompletterar befi ntligt cy-
kelbanenät vid utbyggnad av nya områden. I denna 
översiktsplan presenteras nya utvecklingsriktningar i 
norr vid Himlabackarna, i söder vid Grumlan samt i 
Bäckseda (se bilaga Utveckling av kommundelarna). 
Vetlanda kommun är även positiv till komplette-
ringar i de befi ntliga bebyggelseområdena där det är 
lämpligt. 

För Vetlanda centralort togs det under 2005 fram en 
exploateringsutredning som undersökte möjliga nya 
områden och förtätningsområden i befi ntlig bebyg-
gelse. En ortsanalys för Vetlanda centralort har även 
genomförts under 2008-2009 som lyft fram ett antal 
lämpliga områden för förtätning av bebyggelsen. 
Bebyggelseområden planeras att utredas närmare 
i en fördjupning av översiktsplanen över Vetlanda 
centralort.

BOENDEMILJÖ

4
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Planeringsmål 

Vetlanda kommun ska kunna möta den 
framtida efterfrågan på bostäder i centralor-
ten. 

Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyg-
gelse med goda förutsättningar för att cykla 
och gå till arbetsplats, skola m.m. 

•

•

 
Planeringsstrategier

Ett antal utredningsområden för ny be-
byggelse har pekats ut i översiktsplanen.            
(se bilaga Utveckling av kommundelarna)

En fördjupning av översiktsplanen för 
Vetlanda centralort ska arbetas fram där 
bl.a. möjligheten att komplettera befi ntliga 
bostadsområden ska undersökas.

Vetlanda kommun ska arbeta för att få fl er 
hyresrätter i centralorten. 

En centrumplan ska tas fram under 2010-
2011.

•

•

•

•

Boendemiljöer i de mindre         
orterna och på landsbygden
Efterfrågan på nya tomter är liten i de mindre 
orterna. Det fi nns många detaljplanerade tomter i 
de mindre orterna som funnits under lång tid utan 
att bli bebyggda. Ett försök har genomförts att 
sälja tomterna billigt för att uppmuntra byggandet 
även utanför centralorten. Men försöket har hittills 
resulterat i få byggnationer. För att ytterligare upp-
muntra byggande i de mindre orterna har ett antal 
strandnära områden för byggnation tagits fram. 
Dessa områden beskrivs under kapitlet och bilagan 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Vetlanda har av tradition en stor andel av befolk-
ningen boende på landsbygden. Kommuninvånarna 
har haft och ska även fortsättningsvis ha valfrihet att 
bosätta sig såväl i tätorter och samhällen som på ren 
landsbygd.

Boende på landsbygden bidrar till att hålla land-
skapet öppet och att standarden på infrastrukturen 
upprätthålls. Landsbygdsboende kombineras ofta 
med annan verksamhet t.ex. hästhållning samt olika 
former av turistverksamhet. Landsbygden bedöms 
ha goda förutsättningar för att utveckla besöksnä-
ringen. För hästgårdar tillämpas de skyddsavstånd 
som länsstyrelsen i Skåne tagit fram i ”Hästar och 
bebyggelse” Skåne i utveckling 2004:17.

Planeringsmål

Attraktiva tomter ska erbjudas i de mindre 
orterna.  

Infrastrukturförbindelser ska upprätthållas 
mellan de mindre orterna och centralorten. 

•

•

Planeringsstrategier

Områden för strandnära bebyggelse har 
pekats ut i översiktsplanen (se kapitel Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge). 

Nya cykelbanesträckor mellan de mindre 
orterna och tätorten ska planeras. (se kapitel 
Infrastruktur)

Vid medelstora hästgårdar (10-30 hästar) 
bör skyddsavståndet från bostäder, skolor 
och dylikt vara minst 100-200 m till stall 
och gödselhantering och minst 50-100 m till 
område där hästar vistas. Mindre hästgårdar 
(1-10 hästar) bör ha ett skyddsavstånd på 
minst 100 m från stall och gödselhantering 
och minst 50 m från område där hästar 
vistas.

•

•

•
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Boendemiljöer och folkhälsa
Vetlanda kommun vill att ohälsotalet årligen ska 
minska i kommunen som helhet. Särskilt viktigt är 
det att hälsan förbättras för de grupper som är mest 
utsatta för ohälsa.  

Vetlanda kommun vill skapa förutsättningar för att 
människor ska kunna öka sin fysiska aktivitet. Det 
handlar bl.a. om att det ska fi nnas en närhet till 
lekplatser, grönytor och rekreationsområden. Det 
ska även vara lätt och kännas tryggt att välja att ta 
cykeln eller gå till aff ären, arbetet m.m.  

Människors möjligheter att påverka sin omvärld 
har sannolikt även en avgörande betydelse för deras 
hälsa. Vetlanda kommun vill stärka invånarnas 
delaktighet och infl ytande i den fysiska planeringen 
bl.a. genom att genomföra trygghetsvandringar. 

Planeringsmål 

Folkhälsoperspektivet ska ligga till grund för 
utformningen av framtida boendemiljöer

•

Planeringsstrategier

Genomföra trygghetsvandringar för planer 
av större vikt.

Grönstrukturplanens analys av ”bristområ-
den” ska vara vägledande vid planering av 
nya bostäder och verksamheter. 

En park över 0,5 ha bör fi nnas inom 200 m 
och en park över 5 ha bör fi nnas inom 500 
m från bostaden i kommunens tätorter. Ett 
rekreationsområde över 30 ha bör fi nnas 
inom 1,5 km från bostaden. 

En lekplats bör fi nnas inom 400 m från 
bostaden i kommunens tätorter. 

•

•

•

•
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Konsekvenser av genomförande      
- avsnitt Boendemiljö

Sociala och kulturella konsekvenser
- Grönytor i staden kan behöva tas i anspråk för 

nybyggnation. Avstånden från boendet till parker 
och större rekreationsområden kan då öka.

+ En blandning av boendeformer ger goda valmöj-
ligheter.

+ Hyresrätter ökar ungdomars möjligheter att få ett 
boende.

+ Fler mötesplatser i centrum och i de mindre 
orterna. 

+ Trygghetsvandringar gör att fl er känner sig trygga 
i utemiljöerna och bidrar till medborgarinfl y-
tande. 

+ Förbättrad möjlighet att välja att bo på hästgård.
+ Korta avstånd till grönområden gör dem tillgäng-

liga och kan bidra till en bättre folkhälsa.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Utbyggnad av cykelvägnätet leder till ökade 

investerings- och underhållskostnader.
+ Förbättrade möjligheter för befolkningsökning.
+ Förtätning ger god markhushållning och korta 

transportavstånd.
+ Fler hyresrätter kan underlätta företags rekryte-

ring av personal från annan ort.
+ En ny centrumplan kan göra Vetlanda mer att-

raktivt för handel.  
+ Trygghetsvandringar ger kostnadseff ektiva sats-

ningar på centrum.
+ Kortare avstånd till hästgårdar skapar attraktivt 

boende och uppmuntrar till infl yttning till kom-
munens landsbygd.

+ Möjligheter till aff ärsverksamhet i samband med 
hästgårdar förbättras.

+ Utbyggnad av cykelvägnätet minskar olycksris-
ken för cyklister bidrar till ökad folkhälsa.

+ Angivna avstånd till grönområden skapar attrak-
tivare boendemiljöer.

Miljökonsekvenser
- Utbyggnad av nya områden kan lokalt påverka 

miljön negativt.
- Utbyggnad kan leda till ökade transporter inom 

kommunen och större in/utpendling.
- Utbyggnad kan leda till mer luftföroreningar och 

mer buller.
- Centrumplanen kan leda till fl er besökare i Vet-

landa och ökad trafi k i och till centralorten.
+ Ökad befolkning i orterna förbättrar underlaget 

för kollektivtrafi k.
+ Sammanhållen utbyggnad skapar bättre förut-

sättningar för fj ärrvärme.
+ En ny centrumplan kan styra bort trafi ken från 

centrum och minska bullret.
+ Utbyggnad av cykelvägnätet kan leda till mins-

kad bilanvändning och utsläpp till luften.
+ En tryggare utemiljö bidrar till att fl er cyklar och 

går till arbete, skola m.m.
+ God tillgång till grönska minskar exponeringen 

för UV-strålning, vilket bidrar positivt till miljö-
målet Säker strålmiljö.

+ Grönska i staden binder luftföroreningar. Detta 
stödjer miljömålet God bebyggd miljö. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet Boendemiljö miljökonsekvensbeskrivs i 
slutet av  översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskriv-
ningen avgränsas till att översiktligt behandla de 
områden som pekats ut som utredningsområden 
kring centralorten.  
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målen:

Kommunen tillhandahåller lägenheter i olika 
upplåtelseformer, samt attraktiva tomter både på 
landsbygd och i centralorten. Tillgängligheten i 
boendet för äldre och handikappade ska öka.

Det goda samarbetet mellan kommunen och 
näringslivet/förvaltningarna fortsätter och inten-
sifi eras. Beredskap fi nns för nya etableringar och 
utbyggnad av befi ntliga företag.

Detta avsnitt stödjer den del som gäller attraktiva 
tomter på landsbygden samt beredskap för nya eta-
bleringar och utbyggnad av befi ntliga företag.

Utvecklingsområden
Från den 1 juli 2009 ska kommunerna i sin över-
siktsplan enligt 4 kap 1 § bl.a. ange sådana områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 
avses i 7 kap. 18 § första stycket i miljöbalken.
Syftet med att redovisa områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen är att stimulera den 

•

•

lokala och regionala utvecklingen i områden som har 
god tillgång till fria strandområden och där en viss 
byggnation kan ske utan att strandskyddets syften 
åsidosätts.

Kommunens yta är 1608 km2 inklusive vatten. 
Strandskydd inklusive vatten är 199,79 km2 och 
strandskyddets landareal är 130,66 km2. Förslag på 
lättnader omfattar ca 2 % av nuvarande strandskyd-
dad landareal.

Kommunen är positiv till lokala engagemang för 
bostadsbyggande och företagande inom områdena. 
Utpekande av områden innebär dock inte att kom-
munen kommer att vara huvudinitiativtagare till att 
utveckla områdena.

Vetlanda kommun har tillsammans med kommu-
nerna Hultsfred, Högsby och Uppvidinge arbetat 
fram gemensamma kriterier för strandnära bebyg-
gelse utifrån möjligheten att i översiktsplanen peka 
ut områden för landsbygdsutveckling.  

De övergripande kriterierna för etablering av ny 
strandnära bebyggelse bör vara att området ska vara 
möjligt och lämpligt att exploatera med hänsyn till 
grundförhållanden och översvämningsrisker. Platsen 
bör även uppfylla fl era av nedanstående punkter för 
att området ska vara intressant att vidareutveckla 
från kommunens sida.

Området bör:

i gällande översiktsplan vara utpekat som lämpligt 
för bebyggelse.

ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp. Alternativt ska 

•

•

nya gemensamma VA-anläggningar kunna anord-
nas.

utgöra en utvidgning av ett befi ntligt planlagt 
område.

utgöra en förtätning av befi ntlig bebyggelse.

ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.

kunna utgöra ett större underlag för service av typ 
lanthandel.

vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommuni-
kation och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling.

Det är speciellt viktigt vid nyexploatering i natur-
sköna och strandnära områden att hänsyn tas till 
allmänhetens möjlighet till rekreation och friluftsliv. 
Likaså är det av väsentlig betydelse att inte natur- 
och kulturmiljöer förstörs eller påverkas i onödan.
Vid exploateringar inom strandskyddat område är 
det också viktigt att allmänheten upplever att man 
har tillträde till områden utanför tomtmark. Att 
tomter får en tydlig avgränsning är särskilt viktigt i 
nya områden, då detta innebär förändringar för det 
rörliga friluftslivet.

Kommande planläggning och dispensgivning ska 
tydliggöra hur kommunen ska avgränsa tomtmark.
I kommunen fi nns många mil stränder utefter sjöar 
och vattendrag som i dag inte är ianspråktagna för 

•

•

•

•

•

•

LANDSBYGDSUTVECKLING 

I  STRANDNÄRA  LÄGEN

5
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bostäder och andra verksamheter. Endast en liten del 
av dessa kan emellertid komma i fråga för nybebyg-
gelse av bostadshus eller en kombination av bostad 
och arbete. En mycket viktig förutsättning för att 
kunna etablera ytterligare bebyggelse längs strän-
derna är, att den ansluter till ett redan ianspråktaget 
område. Man kan då hävda, att marken och strän-
derna närmast det befi ntliga stugområdet redan kan 
vara så påverkat, att de allemansrättsliga förhållan-
dena inte kommer att påverkas påtagligt direkt eller 
indirekt av en ny exploatering. Nyexploateringarnas 
påverkan på allmänhetens tillgång till stranden kan 
därmed minimeras. Om helt nya etableringar ska 
komma i fråga, kan det endast ske efter mycket nog-
granna studier av befi ntliga natur- och kulturvärden 
på platsen.

Kommunens överväganden i översiktsplanen är av 
avgörande betydelse för möjligheten till nyexploate-
ring. All exploatering kommer på ett eller annat sätt 
påverka omkringliggande natur. Byggnaders place-
ring och arkitektoniska utformning är i många fall 
avgörande för om ny bebyggelse ska kunna accep-
teras. Det är viktigt att all tillkommande bebyggelse 
föregås av noggranna överväganden och planlägg-
ning så att både allmänna anläggningar som vägar, 
ledningar m.m. samt inte minst nya byggnader 
anpassas väl till naturförutsättningarna. Detta anges 
för övrigt i plan- och bygglagens 3:e kapitel. De i 
respektive kommun angivna områdena har pekats ut 
mot denna bakgrund.

Områdena som pekas ut som viktiga för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen visas på karta 3 och i 
tabell 2. Karta 3. Kartan visar de platser där kommunen 

vill utveckla landsbygden i strandnära lägen.

KristinelundKristinelund

Ramkvilla 2Ramkvilla 2
Ramkvilla 1Ramkvilla 1

Korsberga 1Korsberga 1

Korsberga 2Korsberga 2

ÖstanåÖstanå

PauliströmPauliström

ÄdelforsÄdelfors

Skirö 1Skirö 1
Skirö 2Skirö 2

StenbergaStenbergaNyeNye

TrolleboTrollebo

Näshult 1Näshult 1

Näshult 2Näshult 2

EkenässjönEkenässjön

LindshammarLindshammar
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Tabell 2. Tabellen visar de områden som kommunen 
pekat ut som viktiga för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen.

Planeringsmål

Behålla en levande landsbygd i kommunen 
med bibehållen service.

Kommunens befolkning ska öka.

•

•

Planeringsstrategier

Lämpliga områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen har pekats ut i översikts-
planen.

•

Omvandlingsområden
I översiktsplanen från 1998 fi nns områdesplaner 
som reglerar fritidsbebyggelse för Nömmenområdet 
(antagen 1981) och Tjurken – Flögen –Grumlan 
(antagen 1984). Avsikten i dessa områdesplaner har 
bl.a. varit att begränsa storleken på fritidshus. I pla-
nen begränsas våningsytan för huvudbyggnader till 
högst 40 kvm och övriga byggnader till 10 kvm. 

2006 påbörjades ett planprogram för ny bebyggelse 
inom del av Stora Snärle och Hökås. Planprogram-
met initierades av intresse för nybyggnation i områ-
det. Förslaget till planprogram har varit föremål för 
samråd, men har därefter inte antagits. I förslaget till 
planprogram har möjliga bebyggelseområden pekats 

ut. Efter samrådet, där ett fl ertal förslag på områden 
tillkom, fi nner vi det orimligt att nu ta ställning till 
varje förslag. Riktlinjerna i denna översiktsplan får i 
stället för planprogram utgöra underlag för framtida 
planläggning och bygglov.

Planeringsstrategierna ska gälla inom 100 m från 
stranden för Nömmenområdet och Tjurken – Flö-
gen – Grumlanområdet, samt utpekat område inom 
Stora Snärle och Hökås.

Ovanstående områden nås ofta via enskilda vägar 
och vägsamfälligheter. Vägstandarden är som regel 
anpassad med hänsyn till trafi kmängd avseende 
utnyttjande av byggnaderna/fastigheterna främst för 
sommarboende. Vid nybyggnation och omvandling 
av fritidshus till permanentboenden ökar belastning-
en på vägarna och kräver många gånger en högre 
standard. Det är därför viktigt att ha en dialog med 
berörda vägföreningar och berörda markägare innan 
ny bebyggelse planeras. 

Omvandlingsområden kommer sannolikt att 
innehålla både permanent- och fritidshus. För att 
hålla ihop bebyggelsens gestaltning är det viktigt att 
det fortfarande fi nns en balans inom områden. Det 
är därför viktigt att ny- eller ombyggnad sker med 
hänsyn till att områden fortfarande ska kunna vara 
bebyggda med fritidshus. Därför är det lämpligt 
med en riktlinje om byggnadens storlek i förhål-
lande till tomtstorlek, detta är särskilt viktigt vid tät 
bebyggelse. En lämplig riktlinje är 1/5 av tomtytan 
som total byggnadsyta.

Ort / Område Id på karta Syfte
Näshult Näshult 1 Möjlighet att bygga bostäder
Näshult / Horseryd Näshult 2 Möjlighet att utveckla turistföretag
Ramkvilla Ramkvilla 1 Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Ramkvilla Ramkvilla 2 Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Pauliström Pauliström Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Björköby / Kristinelund Kristinelund Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Vetlanda / Östanå Östanå Möjlighet att utveckla turistföretag
Ädelfors Ädelfors Möjlighet att utveckla turistföretag
Stenberga Stenberga Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Skirö Skirö 1 Möjlighet att bygga bostäder
Skirö Skirö 2 Möjlighet att utveckla turistföretag
Korsberga Korsberga 1 Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Korsberga Korsberga 2 Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Nye Nye Möjlighet att bygga bostäder
Farstorp / Trollebo Trollebo Möjlighet att utveckla turistföretag
Ekenässjön Ekenässjön Möjlighet att bygga bostäder
Lindshammar Lindshammar Möjlighet att utveckla turistföretag
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Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Landsbygdsutveckling

Sociala och kulturella konsekvenser
- Utbyggnad i strandnära läge kan påverka frilufts-

livet negativt.
+ Ökad valfrihet när det gäller sitt boende. 
+ Förutsättningarna för levande landsbygd förbätt-

ras.
+ Förutsättningarna för att bibliotek och annan 

service ska fi nnas kvar på landsbygden förbättras. 
+ Bättre förutsättningar för att starta och driva 

turismföretag.
+ Krav på detaljplaneläggning av omvandlingsom-

råden säkrar medborgarinfl ytande.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Omvandlingsområden kan på sikt leda till ökad 

samhällservice i form av skolskjutsar, hemtjänst 
etc.

- Utbyggnad innebär behov av VA-utbyggnad och 
ökad kostnad för VA-kollektivet.

+ Förbättrade möjligheter för befolkningsökning i 
de mindre orterna.

+ Förbättrade möjligheter för bibehållen service på 
landsbygden.

+ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan 
bidra till en bibehållen samhällstruktur.

+ Omvandling av fritidshus till permanenthus 

skapar attraktiva boenden.

Miljökonsekvenser
- Kan leda till ökad trafi k mellan centralorten och 

de mindre orterna. 
- Bebyggelse ökar risken för utsläpp till sjöar och 

vattendrag.
- Omvandling av fritidshus kan leda till en ut-

spridd bebyggelsestruktur.
- Växt- och djurliv kan påverkas negativt lokalt.
+ Utbyggnad av VA i omvandlingområden mins-

kar utsläppen till sjöar och vattendrag.
+ Ökad befolkning i de mindre orterna förbätt-

rar förutsättningarna för ett öppet och levande 
landskap och är positivt för miljömålet Rikt 
odlingslandskap.

+ Förbättrade förutsättningar för en sammanhållen 
bebyggelsestruktur på landsbygden.

+ Kan bidra till att bebyggelsen styrs från ren 
landsbygd till de mindre orterna, med minskade 
transportsträckor som följd. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
miljökonsekvensbeskrivs i slutet av översiktspla-
nen. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till 
att översiktligt behandla konsekvenserna av att ett 
antal område pekats ut som lämpliga för byggna-
tion i strandnära lägen.  

Planeringsmål

Kommunen har en välvillig inställning att 
tillåta större byggrätter för omvandling av 
fritidshus till permanenthus. 

•

Planeringsstrategier

Ny bebyggelse ska som regel föregås av 
detaljplan, med undantag om det gäller en 
enstaka byggnad och sker på eller i direkt 
anslutning till befi ntlig tomtplats.

I område med stort tryck på omvandling och 
som är tätortsnära ska detaljplan upprättas 
innan bygglov, exempelvis Storeö. 

Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt 
VA eller lösas genom annan anläggning som 
uppfyller kraven på hög skyddsnivå enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7. 

Befi ntlig bebyggelse är med hänvisning till 
miljö- och hälsoskyddsaspekter önskvärd 
att ansluta till kommunalt VA eller annan 
anläggning som uppfyller kraven på hög 
skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmän-
na råd 2006:7. 

Nybyggnation ska föregås av avtal med 
berörd samfällighetsförening och ev. berörd 
markägare för att lösa utfartsfrågan.

Vid nybyggnad samt om- och tillbyggnad 
är en lämplig riktlinje att byggnadsytan blir 
högst 1/5 av tomtytan. 

•

•

•

•

•

•
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR

I följande text presenteras de områden som kommu-
nen pekat ut som lämpliga för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. Vi bedömmer att nedanstående 
områden kommer att bidra till landsbygdsutveckling 
i kommunen. Den tydligaste kopplingen till lands-
bygdsutveckling har konkretiserats under respektive 
område. 

Utpekande av områden innebär inte att kommunen 
kommer att vara huvudinitiativtagare till att utveckla 
områdena. Utpekandet är ett kommunalt ställnings-
tagande att vara positiv till lokala engagemang för 
bostadsbyggande och företagande inom områdena. 
Det bygger också på frivillighet från markägare för 
att disponera mark.

Områdena bidrar till landsbygdsutveckling i ett 
större sammanhang. Sådant som är självklart i en 
stor ort kan på sikt vara ”hotat” i glesbygd, exempel 
på detta är t.ex. allmänna kommunikationer, vägun-
derhåll, postgång, tidningsutdelning, bredband osv. 

För varje område redovisas en översiktlig invente-
ring av kända kultur- o naturintressen. Intresset för 
landsbygdsutveckling bedöms översiktligt överväga 
intresset för friluftsliv och rekreation i utpekade 
områden. Vid detaljplaneläggning ska ytterligare 
inventeringar angående kultur- och naturvärden 
samt människors rörelsemönster i utpekade områden 
göras. Detaljplaneläggning ska säkerställa hänsynsta-
gande till kultur- och naturintressen samt allmänhe-
tens tillgång till stranden. 

När områden pekats har även översvämningsrisk 

och grundförhållanden översiktligt tagits hänsyn till. 
En närmare undersökning av översvämningsrisken 
och grundförhållandena ska göras i samband med 
detaljplaneläggning. 

Exploateringsgraden i utpekade områden skall vara 
låg. Målsättningen är inte att utpekade områden ska 
täckas helt med bebyggelse för bostads- eller verk-
samheter.

Ramkvilla 1
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistfö-
retag

Belägenhet
Området ligger utefter norra stranden på Klock-
esjön, väster om Ramkvilla samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Utgöra en utvidgning av ett befi ntligt planlagt 
område.

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

•

•

•

•

•

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Ramkvilla fi nns butik (lanthandel) och skola 
samt busslinjesträckning Vetlanda – Växjö. Möj-
lighet till bostadsbyggande i orten förväntas bidra 
till att denna service kan bibehållas och utvecklas.

I Ramkvilla fi nns ett antal företag med anknyt-
ning till turism. Ett turistföretag (upplevelse) 
fi nns idag etablerat i anslutning till området. 
Belägenheten vid sjön har varit viktig vid etable-
ringen. Tillgång till anläggningar vid stranden är 
viktig för företagsutveckling och sysselsättning i 
bygden.

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens faktaunderlag fi nns inom området en 
hotad art (kärlväxt) och i ängs- och hagmarksinven-
teringen en björkhage samt öppen hagmark. 
Del av området fi nns upptagen i Kulturhistorisk 
utredning för Vetlanda kommun, Jönköpings läns 
museum rapport nr 18, 1989. I denna rekommen-
deras ”stor restriktivitet mot förändring av bygg-
nader med ursprunglig karaktär. Stor restriktivitet 
mot och anpassningskrav på eventuell tillkommande 
bebyggelse”. Delar av området är även behandlat i 
Länsstyrelsens rapport ”Strandnära boende - Kom-
pletterande klassning av kulturvärden”. Området 
kring kyrkan och Ramsjöån bedöms ha omistliga 
kulturvärden med stor restriktivitet mot förändring 
(skyddsnivå 1). Resterande delar bedöms även ha 

•

•

•
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höga kulturvärden där bevarandevärdena bör vara 
vägledande (skyddsnivå 2). 

Vatten och avloppsförutsättningar
Klockesjön

God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

Klockesjön har högt skyddsvärde.

Tillhör vattensystemet Mörrumsån och klassas 
som ett regionalt värdefullt vatten för naturvård.

c.a 400 meter till VA-verksamhetsområde.

Ramkvilla 2
Synpunkter fi nns i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Syfte 
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistfö-
retag.
Belägenhet
Området ligger utefter norra stranden på Örken, 
söder om Ramkvilla samhälle.

•

•

•

•

•

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Utgöra en utvidgning av ett befi ntligt planlagt 
område.

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Ramkvilla fi nns butik (lanthandel) och skola 
samt busslinjesträckning Vetlanda – Växjö. Ram-
kvilla har även skola. Möjlighet till bostadsbyg-
gande i orten förväntas bidra till att denna service 
kan bibehållas och utvecklas.

I Ramkvilla fi nns ett antal företag med anknyt-
ning till turism. Området används idag till viss 
del för aktiviteter med anknytning till turism. 
Tillgång till anläggningar vid stranden är viktig 
för företagsutveckling och sysselsättning i bygden.  

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens trädinventering fi nns ett antal 
skyddsvärda träd (tall).

•

•

•

•

•

•

•

•

Vatten och avloppsförutsättningar
Örken

Otillfredsställande ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

Finns ett skydd för ytvatten då sjön är Växjös 
reservattentäkt.

Örken räknas som ett särskilt värdefullt vatten för 
fi ske. 

Räknas som ett nationellt särskilt värdefullt vat-
ten för naturvård. 

Örken är avrinningsområde till Mörrumsån och 
är därför ett skyddat vattendrag.  

Delar av området är verksamhetsområde för VA.

•

•

•

•

•

•

•

Ramkvilla 1Ramkvilla 1

Ramkvilla 2Ramkvilla 2
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Näshult 1
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder.

Belägenhet
Området ligger i östra delen av Serarpasjön väster 
om Näshults samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Näshult fi nns butik (lanthandel) samt buss-
linjesträckning Vetlanda – Åseda. Möjlighet till 
bostadsbyggande i orten förväntas bidra till att 
denna service kan bibehållas och utvecklas.

Kända kultur- och naturintressen
Inom området fi nns två fasta fornlämningar regist-
rerade. Enligt Länsstyrelsens rapport ”Strandnära 
boende - Kompletterande klassning av kulturvärden” 

•

•

•

•

•

har större delen av området höga kulturvärden där 
bevarandevärdena bör vara vägledande (skyddsnivå 
2). 

Området angränsar i söder till nyckelbiotop, Asp-
skog, odlingsrösen och rik hänglavsförekomst

Vatten och avloppsförutsättningar
Serarpasjön

God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus.

Avrinningsområde för Emån, skyddat vattendrag. 

c.a 200 meter till VA-verksamhetsområde.

Näshult 2
 
Syfte
Möjlighet att utveckla turistföretag.

•

•

•

•

Belägenhet
Området ligger i sydöstra hörnet av Säljen vid Hor-
seryd.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Horseryd fi nns ett turistföretag (upplevelse) idag 
etablerat i anslutning till området. Tillgång till 
anläggningar vid stranden är viktig för företagsut-
veckling och sysselsättning i bygden.  

Avståndet till Näshult samhälle är knappt fem 
km. Där fi nns butik (lanthandel). Ett visst sam-
band mellan butiksunderlaget och turistföretaget 
fi nns.

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens faktaunderlag fi nns inom området en 
hotad art (kärlväxt) och i ängs- och hagmarksinven-
teringen en blandlövhage angiven.

Vatten och avloppsförutsättningar
Säljen

•

•

•

•

•Näshult 1Näshult 1
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God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

Avrinningsområde för Emån, skyddat vattendrag.

c.a 300 meter till VA-verksamhetsområde.

Trollebo
Områdets utbredning är ändrat efter synpunkter i läns-
styrelsens granskningsyttrande.

Syfte
Möjlighet att utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger vid östra stranden av sjön Värnen 
och innefattar området kring Trollebo gård.
Området är planlagt 1983 och 1988 med använd-
ningssätt samlingslokaler, bostäder och naturpark. 
Området har tills för något år sedan använts som 
kursgård i Skogsstyrelsens regi, men området är nu 

•

•

•

•

privatägt. För framtida möjligheter till utveckling av 
turistverksamhet pekas ändå området ut som viktigt 
för landsbygdsutveckling.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling.

Bidrag till landsbygdsutveckling
Avståndet till Farstorps samhälle är drygt tre km. 
Någon livsmedelsbutik fi nns idag inte i Farstorp. 
Samhället med omnejd bedöms ändå ha nytta av 
företagande i Trollebo. 

Tillgång till anläggningar vid stranden ger möj-
lighet till företagsutveckling och sysselsättning i 
bygden.  

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering fi nns 
en ekhage angiven och i trädinventering fi nns ett 
skyddsvärt träd (tall). 
En kommunal badplats fi nns inom området. 
Gården Trollebo är upptagen i Kulturhistorisk 
utredning för Vetlanda kommun, Jönköpings läns 
museum rapport nr 18, 1989. Inom området fi nns 
två kulturhistoriska lämningar registrerade, (man-
gårdsbyggnad och träd med tradition).

Vatten och avloppsförutsättningar

•

•

•

•

Värnen

God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus.

Räknas till regionalt särskilt värdefullt vatten för 
naturvård, tillhör Emåns vattensystem.

Skyddat vattendrag, innefattar Emåns vattenav-
rinningsområde. 

c.a 1800 meter till VA-verksamhetsområde.

Stenberga 
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistfö-
retag.

Belägenhet
Området ligger utefter södra stranden på Saljen, ca 
en km norr om Stenberga by.

•

•

•

•

•

Näshult 2Näshult 2

TrolleboTrollebo
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Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Utgöra en förtätning av befi ntlig bebyggelse. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Stenberga fi nns butik (lanthandel) samt buss-
linjesträckning Vetlanda – Virserum. I byn fi nns 
också ett äldreboende. Möjlighet till bostadsbyg-
gande i närhet till orten förväntas bidra till att 
denna service kan bibehållas och utvecklas

I Stenberga fi nns företag med anknytning till 
turism. Tillgång till anläggningar vid stranden ger 
möjlighet till företagsutveckling och sysselsättning 
i bygden. 

 
Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens faktaunderlag fi nns inom området en 
hotad art (kärlväxt) och i ängs- och hagmarksinven-
tering fi nns en blandlövhage angiven.

Vatten och avloppsförutsättningar
Saljen

•

•

•

•

•

•

•

God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån. 

c.a 1200 meter till VA-verksamhetsområde.

Skirö 1
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder.

Belägenhet
Området ligger på norra stranden av Skirösjön, öster 
om Skirö by.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

•

•

•

•

•

Utgöra en utvidgning av ett befi ntligt planlagt 
område. 

Utgöra en förtätning av befi ntlig bebyggelse. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
Till Skirö fi nns busslinjesträckning Vetlanda 
– Skirö. Skirö har förskola/fritidshem. Möjlighet 
till bostadsbyggande i orten förväntas bidra till att 
denna kan bibehållas och utvecklas. Livsmedels-
butik fi nns idag inte i Skirö. Bostadsbyggande be-
döms allmänt sett bidra till utveckling av bygden.

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens trädinventering fi nns 26 skyddsvärda 
lövträd angivna och i länsstyrelsens faktaunderlag är 
området utpekat som odlingslandskap med helhet.

Vatten och avloppsförutsättningar
Skirösjön

Måttlig ekologisk status. 

•

•

•

•

•

•

•

•

StenbergaStenberga
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God kemisk ytvattenstatus. 

Skyddat vattendrag, området innefattar avrin-
ningsområde för Emån.

Delar av området ligger inom VA-verksamhets-
område.

Skirö 2

Syfte
Möjlighet att utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger vid västra stranden av Skirösjön, 
öster om Vallby säteri. 

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

•

•

•

•

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
På Vallby säteri bedrivs sedan många år konfe-
rensverksamhet mm. Tillgång till uppförande av 
anläggningar vid stranden skapar förutsättningar 
till företagsutveckling och sysselsättning i bygden. 

 
Kända kultur- och naturintressen
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö.
I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering fi nns 
öppen hagmark och ekhage. Två hotade arter är 
angivna (everetebrat, fi nns troligen) (kärlväxt, fi nns 
troligen inte).

Inom området fi nns en registrerad kulturhistorisk 
lämning, (minneskors i trä).

Vatten och avloppsförutsättningar
Skirösjön

Måttlig ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

•

•

•

•

•

•

•

Skyddat vattendrag, området innefattar avrin-
ningsområde för Emån.

c.a 600 meter till VA-verksamhetsområde.

Korsberga 1
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistfö-
retag.

Belägenhet
Området ligger på nordöstra stranden av Sörasjön, 
ca en km väster om Korsberga samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

•

•

•

•

•

•

•

Skirö 1Skirö 1

Skirö 2Skirö 2
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Bidrag till landsbygdsutveckling
I Korsberga fi nns livsmedelsbutik samt före-
tag med turistanknytning. Busslinjen Vetlanda  
- Åseda samt Vetlanda - Växjö går genom sam-
hället. Planer fi nns på etablering av drivmedels-
försäljning. I Korsberga fi nns skola och förskola. 
Möjlighet till bostadsbyggande förväntas bidra 
till att denna service kan bibehållas och utvecklas. 
Möjlighet till etablering av anläggningar för tu-
ristverksamhet bidrar likaså till företagsutveckling 
och sysselsättning i bygden. 

Kända kultur- och naturintressen
Kommunal badplats fi nns inom området. 

Vatten och avloppsförutsättningar
Sörasjön 

Saknar MKN klassning.

Skyddat vattendrag, avrinning Emån.

c.a 900 meter till VA-verksamhetsområde.

•

•

•

•

Korsberga 2
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistfö-
retag

Belägenhet
Området ligger på sydöstra stranden av Hjärtasjön 
intill norra delen av Korsberga samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; öka företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Korsberga fi nns livsmedelsbutik samt före-
tag med turistanknytning. Busslinjen Vetlanda  
- Åseda samt Vetlanda - Växjö går genom sam-
hället. Planer fi nns på etablering av drivmedels-
försäljning. I Korsberga fi nns skola och förskola. 

•

•

•

•

•

•

Möjlighet till bostadsbyggande förväntas bidra 
till att denna service kan bibehållas och utvecklas. 
Möjlighet till etablering av anläggningar för tu-
ristverksamhet bidrar likaså till företagsutveckling 
och sysselsättning i bygden. 

Kända kultur- och naturintressen
En kommunal badplats fi nns i anslutning till områ-
det. Byggnader och andra serviceanläggningar som 
naturligt knyts till bad, exempelvis servering ska vara 
tillåtet att uppföra inom detta område.

En hotad art (fågel) fi nns troligen i norra delen av 
området.

Vatten och avloppsförutsättningar
Hjärtasjön

God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

Skyddat vattendrag, området innefattar avrin-
ningsområde för Emån.

c.a 300 meter till VA-verksamhetsområde.

•

•

•

•

Korsberga 1Korsberga 1

Korsberga 2Korsberga 2
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Östanå 
Synpunkter fi nns i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Syfte
Möjlighet att utveckla Östanå camping.
Belägenhet
Området ligger på nordöstra stranden av Grumlan 
strax sydväst om Vetlanda tätort. 

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Utgöra en utvidgning av ett befi ntligt planlagt 
område.

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
Östanå camping är kommunens största camping, 
inom kommunen fi nns ytterligare ett par cam-
pingar. I kommunen fi nns ett stort antal besöks-
mål och turistföretag. Möjlighet till varierande 
slag av övernattning i kommunen är viktig, fl er 
typer av övernattningsmöjlighet fi nns på Östanå 
camping. En attraktiv camping i närheten av 
tätorten bedöms bidra till landsbygdsutveckling i 
hela kommunen, eftersom det härifrån är nära till 

•

•

•

•

•

många olika besöksmål. Turismen till Vetlanda är 
främst landsbyggdsturism. 

Kända kultur- och naturintressen
Inga sådana fi nns registrerade.

Vatten och avloppsförutsättningar
Grumlan

God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

Sjön har högt skyddsvärde.

Räknas som särskilt värdfullt sjö för fi ske.

Tillhör nationellt särskilt värdefulla vatten för 
naturvård.

Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.

Emån är av riksintresse för naturvård. 

Angränsar till VA-verksamhetsområde. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Kristinelund
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistfö-
retag

Belägenhet
Området ligger på östra stranden av Nömmen 
drygt en km väster om Björköby samhälle. Områ-
det är idag bebyggt med ett stort antal fritidshus 
närmast stranden. En byggnation inom strandskyd-
det ”bakom” befi ntlig bebyggelse kan bli en positiv 
utveckling av området.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

 Bidrag till landsbygdsutveckling
Genom Björköby fi nns busslinjesträckning 
Vetlanda – Nässjö.  Det fi nns en förskola i Björ-
keby. Möjlighet till bostadsbyggande i närheten 
orten förväntas bidra till att denna kan bibehål-
las och utvecklas. Livsmedelsbutik fi nns idag 
inte i Björköby, närmaste livsmedelsbutik fi nns 
i Ekenässjön. Bostadsbyggande och turistföreta-

•

•

•

•ÖstanåÖstanå
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gande bedöms allmänt sett bidra till utveckling av 
bygden.

Kända kultur- och naturintressen
Inga sådana fi nns registrerade.
Vatten och avloppsförutsättningar
Nömmen

God ekologisk status. 

God kemisk ytvattenstatus. 

Särskilt värdefull sjö för fi ske.

Tillhör regionalt särskilt värdefullt vatten för 
naturvård.

Inom området fi nns grundvattenförekomst, söder 
om Rödjenäs.

God kemisk grundvattenstatus.

c.a 300 meter till VA-verksamhetsområde.

i översiktsplanen fi nns förslag på att göra delar av 
området till nytt VA-verksamhetsområde.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ädelfors
 
Syfte
Möjlighet att utveckla turistföretag (guldvaskning).

Belägenhet
Området ligger kring Emåns norra åfåra i norra 
delen av Ädelfors.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Utgöra en förtätning av befi ntlig bebyggelse 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
Guldvaskningen i Ädelfors är en viktig del av 
turistverksamheten i kommunen. En utveckling 
av verksamheten förväntas bidra till landsbygds-
utveckling i hela kommunen, bl.a. genom att 
besökarna även åker till andra turistmål. 

Kända kultur- och naturintressen
Området ligger delvis inom riksintresse för kultur-

•

•

•

•

•

•

miljö med områdesbestämmelser. Området omfattas 
också av riksintresse för natur samt Natura 2000 
område (Emån). Länsstyrelsen har klassat vattnet 
(Emån) som högt naturvärde.

I fornminnesregistret fi nns en industrilämning 
registrerad.

Vatten och avloppsförutsättningar
Emån

Emån är natura 2000 område och har höga 
naturvärden.

I Ädelfors fi nns idag inget VA-verksamhetsom-
råde.

I översiktsplanen fi nns förslag på att göra delar av 
området till nytt VA-verksamhetsområde.

Inom området fi nns grundvattenförekomst, Rep-
perda- Ädelfors.

God kemisk grundvattenstatus.

•

•

•

•

•

KristinelundKristinelund

ÄdelforsÄdelfors



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun 33

LA
N

D
SB

YG
D

SU
TV

EC
KL

IN
G

Pauliström
Synpunkter fi nns i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistfö-
retag.

Belägenhet
Området ligger på norra stranden av Ramsen i an-
slutning till södra delen av Pauliströms samhälle.

 Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Paulisröm fi nns en mindre servicebutik. Busslin-
jen Vetlanda  - Mariannelund går genom samhäl-
let. Närmaste livsmedelsbutik ligger i Kvillsfors 
knappt sju km söder ut. Pauliström beräknas 

•

•

•

•

•

•

ingå i Kvillsforsbutikens underlag. Möjlighet till 
bostadsbyggande förväntas bidra till att denna 
service kan bibehållas och utvecklas. Möjlighet till 
etablering av anläggningar för turistverksamhet 
bidrar likaså till företagsutveckling och sysselsätt-
ning i bygden.

Kända kultur- och naturintressen
En kommunal badplats fi nns inom området. 

I länsstyrelsens trädinventering fi nns 21 skyddsvärda 
lövträd angivna.

Vatten och avloppsförutsättningar
Ramsen

Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.

Angränsar till VA-verksamhetsområde.

•

•

Nye
 
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder.

Belägenhet
Området ligger på norra stranden av Karsnäsasjön i 
anslutning till södra delen av Nye samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling

I Nye fi nns inte längre någon livsmedelsbutik. 
Busslinjerna Vetlanda  - Virserum och Vetlanda 
- Åseda går genom samhället. I Nye fi nns förskola 
och skola. Möjlighet till bostadsbyggande förvän-
tas bidra till att denna service kan bibehållas och 
utvecklas

Kända kultur- och naturintressen
En kommunal badplats fi nns inom området. 

•

•

•

•

•
PauliströmPauliström
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Skyddsområde för grundvattentäkt fi nns inom 
området. I länsstyrelsens trädinventering fi nns en 
skyddsvärd glasbjörk angiven. 

Vatten och avloppsförutsättningar
Karsnäsasjön

Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.

Angränsar till VA-verksamhetsområde.

Ekenässjön 

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder.

Belägenhet
Området ligger längs med Ekenässjöns södra strand i 
anslutning till samhället Ekenässjön. 
Uppfyller uppsatta kriterier för LIS

•

•

Ha goda förhållanden beträff ande tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya 
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas. 

Utgöra en utvidgning av ett befi ntligt planlagt 
område. 

Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Ekenässjön fi nns en livsmedelsbutik som på 
sikt kan försvinna om befolkningunderlaget 
minskar. Samhället har även buss- och tågförbin-
delser, förskola och skola. Möjligheten att bygga 
i det attraktiva strandnära läget kan bidra till att 
befolkningsunderlaget för olika typer av service 
upprätthålls på sikt. 

Kända kultur- och naturintressen
Inga sådana fi nns registrerade.

Vatten och avloppsförutsättningar
Ekenässjön

Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.

•

•

•

•

•

•

•

•

God ekologisk status.

God kemisk ytvattenstatus.

c.a 400 meter till VA-verksamhetsområde.

Lindshammar
 
Syfte
Möjlighet att utveckla turistverksamhet.

Belägenhet
Området ligger längs med Lindbosjöns västra strand 
i anslutning till samhället Lindshammar. 

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och 
ledningsnät.

Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kom-
munal service som sophämtning och skolskjuts, 
samt privata serviceinrättningar och postgång etc. 

•

•

•

•

•

NyeNye

EkenässjönEkenässjön
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Kunna utgöra ett större underlag för service av 
typ lanthandel.

Vara utvecklande för landsbygden genom att 
skapa; ökat företagande, fl er boende i nya eller 
befi ntliga hus, hållbara lösningar för kommunika-
tioner och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. 

Bidrag till landsbygdsutveckling
I Lindshammar fi nns turistverksamhet som är 
kopplad till glasbruket. Bl.a. butiker och café. 
Det fi nns även övernattningsmöjligheter. Områ-
det som pekas ut gör att turismen har en möj-
lighet att expandera i Lindshammar. Exempelvis 
skulle övernattningstugor kunna byggas intill 
vattnet. På sikt skulle detta kunna locka fl er 
turister och skapa arbetstillfällen i Lindshammar. 
En expansion av turismen i Lindshammar stärker 
orten på sikt. Fler kan välja att bo och arbeta i 
Lindshammar.  

Kända kultur- och naturintressen
Inga sådana fi nns registrerade.

Vatten och avloppsförutsättningar
Lindbosjön

Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Mör-
rumsån.

Närmaste VA-verksamhetsområde fi nns i Uppvi-
dinge.

I översiktsplanen fi nns förslag på att göra delar av 
området till nytt VA-verksamhetsområde. 

•

•

•

•

•

•

LindshammarLindshammar
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UTBILDNING

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Kund/Medborgare anges målet:

Vi satsar medvetet på förebyggande insatser 
gentemot barn och ungdomar. I dialog skapar 
vi de goda förutsättningar som behövs för att de 
unga ska kunna bo, utbilda sig, fi nna arbete och 
trivas här. Vi skapar mötesplatser för ungdomar, 
möjligheter till fritidssysselsättningar, rekreation 
och stimulerande aktiviteter.

I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

För att möta såväl den enskildes önskemål som 
den lokala arbetsmarknadens behov av kvali-
fi cerad arbetskraft, tillhandahåller kommunen 
eftergymnasiala utbildningar.

Barnomsorg och grundskola
Antalet barn och elever inom förskola och skola 
varierar från år till år. För att möta dessa variationer 
i olika kommundelar är det viktigt att ha både för-
skola, fritidshem och skola i åtanke när nya bostads-

•

•

områden planeras (se karta 4 och 5 för placeringen 
av skolorna i kommunen år 2010). 

Det är stor efterfrågan på barnomsorgen och antalet 
födda under 2009 är bara marginellt färre än 2008. 
Som en konsekvens av ett ökat barnantal har kom-
munen nyligen öppnat en ny förskoleavdelning i 
Landsbro, i tidigare komvux lokaler. En mer perma-
nent lösning för behovet av förskolelokaler i Lands-
bro utreds.

I Korsberga håller kommunen på att utreda var en 
ny tvåavdelningsförskola kan byggas. Överlag är en 
lokalmässig samordning av förskola och skola att 
föredra i kommunens tätorter då det ger vinster för 
såväl pedagogiken som ekonomin.

Både barnomsorg och skola i Bäckseda har ett stort 
tryck. En nybyggnation för en förskola med fem 
avdelningar föreslås, så att skolan kan ta över de 
gamla lokalerna. Kråkegårdens förskola läggs då ner 
och verksamheten fl yttar till den nya förskolan. Trots 
dessa planer är man trångbodd i skolan. Om nya 
bostadsområden med barnfamiljer skapas här, ryms 
inte alla elever i Bäckseda skola.

Ytterligare åtgärder fi nns i en handlingsplan för för-
skoleverksamheten. Dessa innebär i korthet:

Att Målaregårdens förskola (två avdelningar) 
utökas med ytterligare en avdelning.

Myresjö skola omdisponeras/byggas om för att 
rymma två förskoleavdelningar samt förskole-
klass/fritidshem/grundskola alternativt nybyggna-
tion av två avdelningar förskola invid skolan.

Förslag till lokalisering av en förskola med tre 

•

•

•

avdelningar som samtidigt ersätter nuvarande 
Östanskogs förskola för att täcka barnomsorgs-
behovet i området Västra Hult/Tomashöjden i 
centralorten.

Ta fram förslag på lokallösning (nybyggnation) 
för samlokalisering av samtliga förskoleavdelning-
ar i Holsbybrunn och Sjunnen.

Utreda hur förskolan i Björköby kan lokaliseras 
till grundskolans lokaler.

Mogärdeskolans lämplighet som moderna skol-
lokaler kan ifrågasättas och man bör planera för en 
ersättningsskola i norra delen av centralorten där nya 
bostadsområden bebyggs. Nödvändigheten av att 
på riktigt lång sikt ha tre 7-9-skolor behöver också 
klarläggas. Med nuvarande organisation fi nns det 
idag en överkapacitet rent lokalmässigt på främst 
Withalaskolan.

Flera fritidshem har en längre tid varit trångbodda 
och en översyn av lokalsituationen behövs.

Ytterligare en idrottshall i centralorten behövs för 
att kunna bedriva undervisning i idrott. Idag har till 
exempel inte årskurs 3 på gymnasiet någon idrott på 
grund av hallbristen.

Särskola
Särskoleklasser fi nns idag på Tomaslundsskolan, 
Norrgårdsskolan och Withalaskolan, medan gym-
nasiesärskolan fi nns på Njudungsgymnasiet. Till 
läsåret 2010/2011 blir det ingen särskoleklass på 
Norrgårdsskolan.

Just nu undersöks om träningsskolans år 7-9 kan 

•

•

6
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rymmas på Njudungsgymnasiet för att ge eleverna 
en mer stimulerande miljö.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan har 1 235 elever läsåret 2009/2010 
och de följande åren kommer elevantalet att sjunka. 
Under ett par år till kommer skolan dock att ha hög 
elevbeläggning. Skolan erbjudet ett brett utbud av 
nationella program, men även spets i form av tek-
nikcollege och idrottsinriktningar. Njudungsgymna-
siet planerar för att få starta ett vårdcollege.

Framtida lokalbehov utifrån skolans perspektiv anges 
nedan. Framtida förändringar i programstrukturen 
kan dock komma att påverka lokalbehoven.

På sikt skapas möjligheter till pedagogiska anpass-
ningar av lokalerna bl.a. i språkkorridoren.

Satsningen på Teknikcollege innebär att efterfrå-
gan på lokalytor ökar.

Behovet att ge estetprogrammet bättre lokaler 
är stort. Undervisning förekommer i källarloka-
ler. Här skulle en byggnation av ett Musik- och 
Teaterhus i anslutning till aulan, i sambruk med 
andra användare, lösa problemen.

Aulan är i stort behov av renovering.

Behovet av ytterligare en idrottshall är stort. 

Om inte en konstgräsplan anläggs vid Tjustkulle 
så behövs en sådan plan vid Njudungsgymnasiet 
för fotbollsgymnasiets räkning.

Vuxenutbildning
Inom vuxenutbildningen fortsätter satsningen 
på eftergymnasiala utbildningar i samarbete med 

•

•

•

•

•

•

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning

Karta 4. Kartan visar place-
ringen av olika typer av skolor 
i kommunen år 2010. 
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Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Utbildning

Sociala och kulturella konsekvenser
- Sammanslagning av mindre förskolor kan leda till 

att vissa får längre avstånd till skolan än tidigare.
+ Bättre utemiljöer och lokaler för elever och per-

sonal.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Sammanslagning av mindre förskolor ger mins-

kade lokalkostnader. 
+ Tidig hantering av skolans utbyggnadsbehov i 

planeringen leder till god markhushållning. 

Miljökonsekvenser
- Sammanslagning av förskolor kan leda till att vissa 

får längre avstånd till skolan. Detta kan leda till 
mer trafi k och är negativt för miljömålet Begrän-
sad miljöpåverkan. 

+ Utredning av nya skolor kan leda till bättre 
förutsättningar att välja att gå och cykla. Minskad 
bilism stödjer miljömålet Begränsad miljöpåver-
kan.

+ När skolutbyggnad hanteras tidigt i planeringen 
kan bra placeringar utifrån transporter och miljö 
hittas. Detta är positivt för fl era miljömål bl.a. 
God bebyggd miljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvens-
beskrivning.

näringslivet för att säkra tillgången till utbildad per-
sonal som den lokala och regionala arbetsmarknaden 
har behov av. Den kvalifi cerade yrkesutbildningen 
Robotteknik är ett exempel på där de lokala behoven 
har styrt utformningen så att de studerande ges en 
utbildning kopplad till en yrkesroll på en hög och 
kvalifi cerad nivå. Utbildningen Trähuskonstruktion 
ger motsvarande inom trähusbranschen för att täcka 
regionens behov av kompetent arbetskraft.

Inriktningen på eftergymnasiala utbildningar följer 
arbetsmarknadens behov och tas fram i samarbete 
med näringslivet.

Musikskola
Musikskolans verksamhet är fortsatt populär med kö 
på de fl esta instrument. Den individuella undervis-
ningen och det alltmer ökade ensemblespelet beräk-
nas även i framtiden ha en betydande omfattning. 
Nuvarande lokalisering förväntas bli oförändrad 
under de närmaste åren.

Resurscentrum
En ny enhet som samlar kompetenser inom elev-
hälsan har bildats i syfte att öka likvärdigheten och 
utveckla ett inkluderande förhållningssätt. 

Planeringsmål

Kommunen ska ha skolmiljöer som är till-
gängliga för alla och anpassade för modern 
undervisning.

Minska antalet förskolor som bara består av 
en avdelning.

Lokalmässigt samordna förskolor och skolor 
i kommunens ytterområden.

Utnyttja lokalerna eff ektivt, så att lokalkost-
naden per elev blir så låg som möjligt.

•

•

•

•

Planeringsstrategier

Bygga förskolor där det är möjligt att få en 
fl exibel verksamhet som bättre klarar att 
hantera en ökad och minskad efterfrågan 
inom barnomsorgen.

Uttnyttja lokalerna eff ektivare för att frigöra 
resurser till kärnverksamheten, vilket gör det 
möjligt att ge alla elever förutsättningar att 
nå goda kunskapsresultat.

Hantera konsekvenser för förskola, fritids-
hem och skola när nya bostadsområden 
planeras.

Skapa förutsättningar för samordning av 
förskola, fritidshem och skola för att vinna 
lokalmässiga, personella och verksamhets-
mässiga fördelar.

Utred framtida placering av nya skolor.

•

•

•

•

•
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Karta 5. Kartan visar placeringen av olika typer av 
skolor i Vetlanda centralort år 2010. 

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort anges inget specifi kt 
mål för vård och omsorg. Därför har vård och om-
sorgs egna mål fått ligga till grund för detta kapitel.

Utifrån individens behov ges stöd till ett självstän-
digt, tryggt och meningsfullt liv. Individens egna 
önskemål skall alltid beaktas.

Den kommunala vården och omsorgen utvecklas 
i samverkan med landstinget. Ansvaret för den 
enskilde och dennes vårdbehov tydliggörs.

Valfriheten inom omsorgerna med fl era alterna-
tiva driftformer, vård och boendeformer.

Utökat stöd till personer med psykiska funktions-
hinder.

Bakgrund
Vård, omsorg och service till kommunens invånare 
utgår från bl.a. socialtjänstlagen samt viss speciallag-
stiftning som ger den enskilde särskilda rättigheter.

Under senare år har en omfattande utbyggnad och 

•

•

•

•

ombyggnad skett av särskilda och anpassade boende-
former för äldre och funktionshindrade. Men p.g.a. 
det ökande antalet äldre förväntas kraven på om-
vårdnadsinsatser i det egna boendet öka framöver. Se 
karta 6 för placering av äldre- och gruppboenden i 
kommunen år 2010.

Äldreboenden
Trygghetsboende för äldre, utan s.k. biståndspröv-
ning, kan vara ett sätt för de äldre att få ett bra an-
passat boende. Den som bor i en trygghetsbostad får 
boende i hyresrätt med nära tillgång till service som 
trygghetslarm, närhet till måltidslokal, personal etc. 
Sådant boende bör placeras intill redan befi ntliga 
särskilda boendeenheter där mer omfattande vård 
och omsorg kan erbjudas.

Seniorboende kan även vara ett alternativ till särskilt 
boende. Tillgång till seniorboende kan minska beho-
vet av mer omfattande vård- och boendeinsatser.

För att förebygga sociala problem och för att stärka 
möjligheten till kvarboende för äldre människor 
och för personer med funktionsproblematik är det 
viktigt att det i alla bostadsområden fi nns tillgång 
till gemensamhetslokaler. Det är även viktigt att det 
fi nns grönytor i bostadsområdena som kan fungera 
som mötesplatser och stimulera sociala kontakter.

Gruppboenden
Ett annat av kommunens ansvarsområden är vården 
av de funktionshindrade. Enligt gällande rättighets-
lagstiftning kan den enskilde med behov få boende 
i gruppbostad. För de kommande åren förväntas be-
hovet av gruppbostäder öka. Centrala lokaliseringar 
bör bevakas för sådan verksamhet. Kommunen har 

även ansvar för att allmänna platser görs tillgängliga 
oavsett människors funktionshinder. 

Planeringsmål

Boenden anpassade efter individens behov 
ska fi nnas i kommunen. 

Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för 
människor med olika funktionshinder. 

•

•

Planeringsstrategier

Antalet hus med hissar ska öka för att möj-
liggöra kvarboende för äldre- och funktions-
hindrade.  

Trafi kmiljön i anslutning till äldre männis-
kors och funktionshindrades boendemiljöer 
ska vara säkra. 

Bebyggelse för äldre ska prioriteras i mark-
användingen nära eller i anslutning till redan 
befi ntliga särskilda boendeenheter inom 
äldreomsorgen. 

I en fördjupning av översiktsplanen över 
Vetlanda centralort ska centrala lägen för 
äldreboenden och gruppboenden tas fram. 

När nya områden detaljplaneras ska tillgång-
en till grönområden ses över och eventuella 
nya grönområden anläggas. 

Enkelt avhjälpta hinder i kommunens bygg-
nader och utemiljö ska åtgärdas.

•

•

•

•

•

•

VÅRD & 

OMSORG

7
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Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt Vård & omsorg

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Med fl er hus med hiss kan äldre bo kvar längre 

hemma och tillgänglighet för handikappade ökar.
+ Centrala lägen för äldreboende och gruppboende 

möjliggör närhet till handel och mötesplatser.
+ Fler grönområden innebär god tillgång till mötes-

platser och gynnar folkhälsan.
+ Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder minskar dis-

krimineringen av handikappade.

 Samhällsekonomiska konsekvenser
- Fler grönytor innebär utökade skötselkostnader.
- Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder innebär ökade 

investeringskostnader.
+ Ökat antal hus med hissar kan leda till mindre 

belastning på särskilt boende.
+ Samordningsfördelar med lokaliseringar intill 

redan befi ntliga boendeenheter. 
+ Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder ökar till-

gängligheten i och utnyttjandet av kommunens 
off entliga miljöer.

Miljökonsekvenser
+ Lokaliseringar intill redan befi ntliga boendeenhe-

ter minskar transporter inom hemtjänsten.
+ Grönområden ökar tillgången till skuggiga utemil-

jöer och stödjer miljömålet En säker strålmiljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbe-
skrivning.

Äldreboende
Gruppboende

Karta 6. Kartan visar placeringen 
av äldreboenden och gruppboen-
den i kommunen år 2010.
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REKREATION

KULTUR & FRITID

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målen:

Närhet till människor, mötesplatser och service 
ger trygghet och möjlighet att skapa och vidmakt-
hålla ett bra socialt nätverk. Kommunens struktur 
med en centralort och tätorter av olika storlek 
i kombination med levande landsbygd lägger 
grunden för detta.  

Genom att förena kommunens samverkande 
profi ler inom folkhälsa, föreningsliv, idrott, 
ledarskap, kompetensutveckling och kultur kan 
synergier uppnås för att stärka kommunens fram-
tida utveckling.

Det off entliga rummet i huvudorten ska förbätt-
ras vad gäller utbud av t.ex. näringsställen samt 
utformning och gestaltning. Det ska ges ökade 
förutsättningar för inomhusidrotter och publika 
arrangemang både inom kultur och idrott.

Nulägesbeskrivning
I Vetlanda kommun ska det fi nnas förutsättningar 
för att alla ska kunna känna att det fi nns ett berikan-

•

•

•

de och varierat kultur- och fritidsliv. För många är 
kultur och fritidslivet starkt förknippat med livskva-
litet och en viktig faktor när man väljer att bosätta 
sig eller etablera ett nytt företag. Ett rikt kultur- och 
fritidsliv är en viktig del i kommunens attraktions-
kraft och påverkar kommunens långsiktiga befolk-
ningsutveckling.

I Vetlanda fi nns ett omfattande och varierat utbud 
av idrotts- och motionsanläggningar. Anläggningar-
na är anpassade för både inomhus- och utomhusak-
tiviteter vilket gör att det går att idrotta året runt. I 
Vetlanda kommun fi nns det två simhallar – en i Vet-
landa centralort och en i Myresjö. Ett fl ertal idrotts-
hallar fi nns både i de mindre orterna och i Vetlanda 
centralort. Kommunen har även ett antal vinteran-
läggningar. I centralorten fi nns en bandybana på 
Tjustkulle och i Landsbro fi nns en ishockeyhall som 
heter Borohallen. Det fi nns även en anläggning för 
utförsåkning som drivs ideellt och ligger 8 km söder 
om Vetlanda, i Kettilsås. Fritidsgårdar fi nns, för-
utom i Vetlanda centralort i Landsbro, Ekenässjön, 
Kvillsfors och Pauliström. 

Biblioteksverksamheten är väl utbyggd i kommunen 
med huvudbibliotek i Vetlanda och fi lialer i Björ-
köby, Ekenässjön, Korsberga, Kvillsfors, Landsbro, 
Nye och Ramkvilla. Landsbygden servas genom 
bokbussen. 

Kommunen har ett rikt föreningsliv med en stor 
bredd men med tyngdpunkt på idrott. I kommunen 
fi nns ca 250 föreningar varav ca hälften är idrottsför-
eningar.

Friluftsliv
I Vetlanda kommun fi nns många natursköna områ-
den med bra förutsättningar för friluftsliv (se karta 
7). Cykel-, vandrings- och kanotleder samt motions-
spår är värdefulla för friluftslivet och bör utvecklas 
vidare. Även information om, och skyltning av 
utfl yktsmål är viktigt för att få en större medveten-
het om våra lokala sevärdheter och locka ut turister 
och kommuninvånare ut i naturen. Närheten till 
natur gör att människor mår bättre både fysiskt och 
psykiskt. 

Planeringsmål

Värna om Vetlanda kommuns värdefulla 
parker och friluftsområden. 

•

Planeringsstrategi

Utreda och peka ut viktiga friluftsområden 
för Vetlanda centralort i en fördjupning av 
översiktsplanen. Om en exploatering påver-
kar ett friluftsområde negativt ska detta, om 
möjligt, kompenseras på ett annan plats.

•

Mötesplatser
Kommunen har många lokaler som främjar möten 
mellan människor och fysisk aktivitet. Men det 
saknas idag moderna matcharenor för utom- och 
inomhusidrotter och en fullgod scenbyggnad för 
kulturarrangemang i Vetlanda. Det fi nns idag ett 
stort detaljplanelagt idrottsområde på Tjustkulle 
som lämpar sig för etablering av matcharenor med 
stort antal besökare. Ett framtida kulturhus bör pla-

8
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ceras så att det bidrar till att lyfta stadsmiljön.   
Det fi nns en brist på mötesplatser i centrala Vet-
landa. Centrummiljön bör förnyas och göras mer 
attraktiv. Vetlanda centrum har endast ett fåtal ute-
serveringar och förbättring av centrummiljön kan, 
förutom att skapa nya mötesplatser, även ge positiva 
eff ekter åt handeln. De centrala parkmiljöerna skulle  
också behöva förbättras. 

Även i de mindre samhällena bör centrummiljöerna 
ses över och förbättras med särskild tanke på att 
utveckla mötesplatser.

Planeringsmål

Fler och bättre miljöer för möten ska skapas 
i kommunen.  

•

Planeringsstrategier

Förslag på åtgärder för att förnya och 
förbättra Vetlanda centrum som mötesplats 
ska tas fram i en centrumplan. Denna ska 
även ge förslag på lämpliga placeringar av ett 
framtida kulturhus 

Större idrottsanläggningar ska i möjligaste 
mån koncentreras till Tjustkulle idrottsom-
råde.

Analysera möjligheten att förbättra centrum-
miljöerna i de mindre orterna och skapa fl er 
off entliga mötesplatser, t.ex. grönområden 
och centrala torg.

•

•

•

Karta 7. Kartan visar områden och leder som är vik-
tiga för rekreation och fritid i kommunen.

Vandringsled
Cykelled
Elljusspår
Motionsspår

Badplats
Tätortsnära rekreationsområde
Fiskevatten där man kan köpa 
fi skekort
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Konsekvenser av genomförande - 
avsnitt Rekreation, kultur & fritid

Sociala och kulturella konsekvenser
+ God tillgång till friluftsområden är positivt för 

folkhälsan.
+ God tillgång till friluftsområden ger en rikare fri-

tid och uppmuntrar till möten mellan människor.
+ Mötesplatser i de mindre orterna är positivt för 

den sociala gemenskapen.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Identifi ering av friluftsområden ger ett väl avvägt 

utnyttjande av markresurser.
+ God tillgång till bra friluftsområden stärker kom-

munens attraktivitet.
+ Friluftsområden kan gynna turistutveckling.

+ Förbättringar av centrummiljön kan bidra till 
ökad handel.

+ Fler mötesplatser i de mindre orterna ger en 
stärkt och attraktiv landsbygd.

Miljökonsekvenser
+ Områden som används för friluftsliv får ett 

skyddsvärde.
+ En koncentrering av idrottsarenor på Tjustkulle 

är positivt för trafi kmiljön i centrum och är en 
lämplig placering ur bullersynpunkt. 

+ God tillgång till grönområden stödjer miljömålet 
God bebyggd miljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvens-
beskrivning.
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort anges under målet 
Livskvalitet i Vetlanda – närhet och folkhälsa: 

Här fi nns en trygg, säker och sund miljö. 

I vårt samhälle fi nns fl era hotbilder mot vår hälsa. Vi 
har i översiktsplanen valt att peka ut fem problem-
områden som är avgörande för att nå ett minskat 
ohälsotal i Vetlanda kommun och göra vår livskva-
litet bättre. Problemområdena är buller, strålning, 
förorenad mark, kemiska produkter och luftförore-
ningar.

Förorenad mark
Kommunen prioriterar arbetet med att inventera, 
undersöka och sanera förorenade områden. Vid 
ny exploatering ska förorenad mark saneras. De-
taljplaneringen sker i nära kontakt med miljö- och 
byggförvaltningen för att eventuella markförore-
ningar ska upptäckas tidigt i detaljplaneprocessen.  
Kommunen har fl era saneringsobjekt upptagna i det 
regionala programmet för efterbehandling av förore-
nade områden. 

•

Planeringsmål 

Bostäder ska inte byggas på mark som inne-
håller föroreningar. 

Verksamheter ska inte byggas på mark som 
innehåller föroreningar som överskrider 
naturvårdsverkets generella riktvärden för 
aktuell markanvändning. 

•

•

Planeringsstrategi

Markundersökningar ska göras i ett tidigt 
skede i planeringsprocessen för områden 
som misstänks innehålla markföroreningar.

•

Buller
Bullerproblem handlar främst om trafi kbuller i 
boendemiljöer. För att inte överskrida lagstadgade 
bullernivåer är det viktigt att regelbundet undersöka 
dessa nivåer. Tysta områden för rekreation bör även 
beaktas i planeringen.

Planeringsmål

Minska störande buller i samhället.•

Planeringsstrategier 

Fördjupning av översiktsplanen för Vetlanda 
centrum ska behandla bullerproblem.  

Arbeta för att minska trafi kbullret i tätor-
terna. Förbifarter redovisas under avsnittet 
infrastruktur. 

•

•

Luftföroreningar
För att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för 
luft inte överskrids genomför kommunen luftmät-
ningar och beräkningar. Enligt mätningarna över-
skrids inte miljökvalitetsnormerna. De föroreningar 
som uppmätts i högst halter i förhållande till miljö-
kvalitetsnormer i kommunen är partiklar (PM10) 
och kvävedioxid. Dessa luftföroreningar kommer 
framför allt från vägtrafi k (dubbdäck som rör upp 
partiklar från gatubeläggningen) och småskalig 
förbränning. 

Planeringsmål 

Minska luftföroreningarna i kommunen.•

Planeringsstrategier

En ökad utbyggnad av fj ärrvärme, storskaliga 
biobränsleanläggningar, vindkraft och andra 
förnyelsebara energikällor. 

Planera för trafi kåtgärder såsom omfarter 
förbi samhällen och fortsatt satsning på kol-
lektivtrafi k samt cykel- och gångbanor. 

Träd och grönska binder eff ektivt upp föro-
reningar och partiklar i luften och ska därför 
särskilt tas hänsyn till vid planering av stads- 
och gatumiljöer.

•

•

•

Kemiska produkter
Kemiska produkter handlar främst om bekämp-
ningsmedel och andra kemiska produkter i industri 
och handel.

HÄLSA

9
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Planeringsmål

Minimera utsläpp av kemiska produkter.

Människor som bor intill anläggningar som 
bedriver miljöfarlig verksamhet ska uppleva 
sitt boende som tryggt.

•

•

Planeringsstrategier 

För att minimera risken att t.ex. bekämp-
ningsmedel når känsliga recipienter så ska 
dagvattenhantering beaktas särskilt vid all 
planering och byggnation.

För bostäder som ligger intill anläggningar 
som bedriver miljöfarlig verksamhet ska den 
faktiska och upplevda tryggheten kartläggas. 

•

•

Strålning 
Strålning handlar främst om radon i mark, bygg-
nadsmaterial och vatten samt UV-strålning från 
solljus och solarier. Det nationella delmålet för UV-
strålning är ”År 2020 skall antalet årliga fall av hud-
cancer orsakade av ultraviolett strålning inte vara fl er 
än år 2000”. De nationella delmålen för radon är 
”Radonhalten i alla bostäder ska år 2020 vara lägre 
än 200 Bq/m3 luft samt radonhalten i alla skolor och 
förskolor ska år 2010 vara lägre än 200 Bq/m3 luft”. 
I samband med exploatering av mark för byggande 
av bostäder och undervisningslokaler bör radonris-
ken uppmärksammas. Åtgärder ska genomföras om 
gränsvärdet 200 Bq/m3 luft överskrids. Skolor och 
förskolor i Vetlanda kommun klarar gränsvärdet 
redan idag. Även elektromagnetiska fält, alstrade av 
exempelvis elledningar, kan på lång sikt ha en nega-
tiv eff ekt på människors hälsa.

Planeringsmål

De nationella gränsvärdena för radon, UV-
strålning ska uppfyllas.  

Människors exponering för elektromagne-
tiska fält ska minimeras. 

•

•

Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt Hälsa
Sociala och kulturella konsekvenser
+ Satsningar på kollektivtrafi k och cykel- och gång-

banor är positivt för folkhälsan.
+ Genom att behandla bullerproblem i en centrum-

plan kan upplevd ohälsa i samband med buller 
minska.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Omfarter riskerar minska underlaget för handel.
+ Tidiga markundersökningar minskar risken för 

oförutsägbara utgifter i samband med markexploa-
tering.

+ Omfarter ger bättre trafi kfl öde och transporterna 
till industrierna blir bättre.

+ Mer grönska gör orterna attraktivare för boende.
+ Arbete mot bekämpningsmedel kan minska 

långsiktiga kostnader för miljöföroreningar. Detta 
stödjer miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och 
vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

+ Arbetet för mindre buller ger bättre och attrakti-
vare boendemiljöer.

+ Minskat buller i centralorten ger förbättrad möjlig-
het att förtäta staden.

Miljökonsekvenser
+ Mål för förorenad mark stödjer miljömålet Giftfri 

miljö.
+ Tidiga markundersökningar minskar risken för 

spridning av miljögifter.
+ Utbyggnad av förnyelsebara energikällor bidrar till 

minskad påverkan på miljön globalt. Det ger även 
minskat stoftutsläpp lokalt och stödjer miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försur-
ning samt Frisk luft.

+ Omfarter minskar luftföroreningar och buller i 
orterna. 

+ Ökad cykel- och kollektivtrafi k minskar utsläpp 
och klimatpåverkan.

+ Mer träd och grönska binder luftföroreningar och 
partiklar, vilket leder till friskare luft. 

+ God tillgång till skugga minskar exponeringen för 
UV-strålning och stödjer miljömålet Säker strål-
miljö. 

+ Radonmätningar i detaljplan stödjer miljömålet 
Säker strålmiljö.

+ Arbete med buller stödjer miljömålet God bebyggd 
miljö. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre mkb.

Planeringsstrategier

Uppmärksamma behovet av radonmätningar 
i detaljplaner. 

I off entliga miljöer och i skolmiljöer ska det 
fi nnas god tillgång till skugga.

Undvika att placera nya bostäder och skolor 
nära starka elektormagnetiska fält.

•

•

•
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort anges under målet 
Livskvalitet i Vetlanda – närhet och folkhälsa: 

Här fi nns en trygg, säker och sund miljö. 

I kapitlet redovisas riskfaktorer som påverkar 
kommunens fysiska planering. Boendemiljöer och 
infrastruktur är prioriterade områden i kommun-
fullmäktiges mål och det är därför speciellt viktigt 
att dessa områden behandlas ur säkerhetssynpunkt. I 
styrkortet är även miljökommun Vetlanda och folk-
hälsa speciellt utvalt och därför ligger fokus i detta 
kapitel på dessa områden. 

Riksintresset för totalförsvarets 
militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 
9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redo-
visas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels 
fi nns områden i form av övnings- och skjutfält och 
fl ygfl ottiljer som redovisas öppet, dels områden som 
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare 
har oftast koppling till spanings-, kommunikations- 

•

SÄKERHET

Figur 3. Bilden visar rekommendationer för markan-
vändning vid nybebyggelse med tanke på översväm-
ningsrisk. Bilden är framtagen 2006 av länsstyrelserna 
i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, 
Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 
kommuner är i olika omfattning berörda av riksin-
tresset.

I Vetlanda kommun fi nns inga öppet redovisade 
riksintressen. Riksintresset kan framför allt påverkas 
av uppförande av höga byggnadsobjekt som mas-
ter och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten 
kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglo-
värenden. Hela landets yta är samrådsområde för 
objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 
m inom tätort.”

Markförhållanden
Mark och jord i Vetlanda kommun är generellt inte 
skredbenägen. Den vanligast förekommande jordar-
ten är morän med goda grundläggningsförhållanden. 
Stråk av grus och sand är även vanligt bl.a. längs 
med Emån, Solgenån och Vetlandabäcken.

Planeringsmål

Nya bostadsområden ska inte planeras på 
mark som har dåliga geotekniska förhållan-
den. 

•
10
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Planeringsstrategi

Geotekniska undersökningar ska göras i 
samband med detaljplaneringen om mark-
förhållandena är oklara. 

•

 Dammar
I Emån och Solgenån fi nns ett fl ertal dammar som 
kan orsaka skada på liv och egendom i samband 
med ett dammbrott. Sådana skador är dock ovanliga 
i vårt land. De största dammarna är Grumlan/Nor-
rasjön och Aspödammen i Emån samt Brunnshulta-
dammen i Solgenån. 

Planeringsmål

Minimera risken för att dammar brister och 
vattenmassor skadar människor och bebyg-
gelse. 

•

Planeringsstrategier

Arbeta aktivt med balanserad vattenstyrning, 
vilket innebär reglering av vattennivåerna vid 
stora vattenfl öden.

Vid detaljplaneläggning i områden som kan 
bli utsatta vid en dammbristning ska en 
riskanalys genomföras. 

•

•

Transporter med farligt gods
Till de fl esta av Vetlandas industrier sker någon form 
av transport av farligt gods. Transporter till bensin-
stationer står för en stor del av dessa transporter. 

Ett utsläpp av föroreningar i infi ltrationsbenägna 
jordarter med grundvattentillgång är mycket allvar-
ligt då det kan komma att kräva omfattande och 
snabba saneringsåtgärder för att förhindra spridning 
och förorening av grundvattnet. En grundvattentäkt 
kan därför slås ut för en lång tid även om förore-
ningen är begränsad. De geologiska förhållandena 
har mycket stor betydelse för hur stora konsekven-
serna av en kemikalieolycka kan bli. Områden med 
infi ltrationsbenägna jordarter förkommer främst i 
Emåns dalgång utmed väg 127 mellan Sjunnen och 
Kvillsfors, i Vetlandabäckens dalgång mellan Ekenäs-
sjön och Vetlanda, i ett område norr om Ekenässjön 
utmed väg 47 och väg 32, samt i ett område nordost 
om Landsbro.

Transporter av farligt gods i tätbebyggda områden 
kan även utgöra en direkt fara för människor. En 
betydande del av transporterna med farligt gods sker 
i närheten och genom bostadsbebyggelse.

Planeringsmål 

Olyckor med farligt gods ska inte drabba 
människor eller miljö.

Infi ltrationsbenägna jordarter med viktiga 
grundvattentillgångar ska ha ett bra skydd. 

•

•

Planeringsstrategier

Arbeta aktivt med skyltning för att leda 
trafi k med farligt gods från tätbebyggda 
områden och känsliga naturområden. 

Vid etableringar av verksamheter med 
transporter av farligt gods ska riskanalyser 
genomföras. Riskanalyser ska även genom-
föras vid nyetableringar av verksamheter som 
kan påverkas av befi ntliga transporter av 
farligt gods. 

Den långsiktiga samhällsplaneringen ska 
sträva efter att verksamheter med transporter 
av farligt gods ska koncentreras till områden 
utanför tätbebyggda områden. 

•

•

•

Översvämningsrisker
I Vetlanda kommun fi nns ett antal vattendrag och 
områden som kan riskera att översvämmas. Speci-
ell hänsyn till översvämningsrisken måste tas när 
områden planeras i närheten av Emån. En över-
siktlig översvämningskartering längs Emån, från 
sjön Grumlan till Östersjön samt bifl ödet Silverån 
från Silverdalen, gjordes av Räddningsverket 2003. 
Översvämningskarteringen redovisar hundraårs 
fl ödesgräns och gränsen för högsta fl ödet. Hundraårs  
fl ödesgräns visar den sannolikt högsta gränsen för 
var vatten passerar under en period på 100 år och 
högsta fl ödet är en beräkning av var vattenståndet i 
ett värsta scenario sannolikt skulle passera. 

Karteringen ger en översiktlig bild av översväm-
ningsrisken men är inte precis nog att användas i 
detaljplanering. Detaljplanering intill Emån och dess 
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bifl öden sker i samråd med Emåförbundet. 

Länsstyrelserna i mellansverige har 2006 tagit fram 
materialet ”Översvämningsrisker i fysisk plane-
ring, rekommendationer för markanvändning vid 
nybebyggelse”. Dessa rekommendationer avses att 
användas som riktlinjer vid ny bebyggelse.

Planeringsmål

Nyplanerade områden ska inte utsättas för 
översvämningsrisker. 

•

Planeringsstrategier

Ingen enstaka ny bebyggelse ska planeras 
under hundraårs fl ödesgräns. 

Områden för ny byggnation ska ligga ovan-
för högsta fl ödesnivån. 

Extra säkerhetsmarginaler för översväm-
ningsrisken ska användas när nya samhälls-
viktiga funktioner planeras. (se fi gur 3)

•

•

•

Vattentäkter
Samhällena i kommunen försörjs med dricksvatten 
från ytvatten- eller grundvattentäkter. Den största 
ytvattentäkten i Vetlanda kommun är Emån. Lokala 
grundvattentäkter fi nns på åtskilliga platser inom 
kommunen. 

Riskerna för föroreningar av dricksvattentäkter fi nns 
dels vid utsläpp av förorenade ämnen i vattendrag, 

dels vid utsläpp på mark som genom sin genom-
släpplighet kan förorena grundvattnet. Emån är, 
genom att vägarna 47 och 127 korsar varandra eller 
löper parallellt med ån, speciellt utsatt för fordonso-
lyckor. 

Planeringsmål

Risken för att vattentäkter utsätts för förore-
ningar ska minimeras. 

•

Planeringsstrategi

Arbeta med fysiska åtgärder som minskar ris-
ken att vattentäkter utsätts för föroreningar, 
t.ex. dagvattendammar och dikestätningar. 

•

Konsekvenser av genomför-
ande - avsnitt Säkerhet

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Genom att arbeta med balanserad vatten-

styrning minskar risken för skador på fast 
egendom och på människor.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Aktivt arbete med skyltning av trafi ken mins-

kar risken för omfattande konsekvenser för 
miljö och människor vid olyckor. 

+ Arbete med fysiska åtgärder vid vattentäkter 
minskar risken för höga samhällskostnader 
vid olyckor.

+ Säkerhetsmarginaler för översvämning säkrar 
samhällsfunktioner vid extrema väderförhål-
landen. 

Miljökonsekvenser
+ Aktivt arbete med skyltning ger ett bättre 

skydd för grundvatten, ytvatten och natur-
områden. 

+ Arbete med balanserad vattenstyrning stödjer 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

+ Arbete med fysiska åtgärder vid vattentäk-
ter stödjer miljömålet Grundvatten av god 
kvalitet.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökon-
sekvensbeskrivning.



3. FÖRETAGSAMMA  VETLANDA
NÄRINGSLIV

UPPLEVELSER & TURISM

INFRASTRUKTUR
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FÖRETAGANDE

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Det goda samarbetet mellan kommunen och 
näringslivet/förvaltningarna fortsätter och inten-
sifi eras. Beredskap fi nns för nya etableringar och 
utbyggnad av befi ntliga företag. 

Nulägesbeskrivning
Vetlandas näringsliv domineras av tillverkningsindu-
stri, som står för 37 % av arbetstillfällena (2007).
Handeln är en växande sektor i kommunen, som 
tillsammans med anställda inom kommunikation 
sysselsätter 15 % av de förvärvsarbetande (se fi gur 
4).

Vetlanda kommun vill prioritera näringslivsfrågor 
och skapa förutsättningar för tillväxt och expansion. 
Kommunen ansvarar för det strategiska närings-
livsarbetet och Nuvab ansvarar sedan 2005 för det 
operativa näringslivsarbetet. Nuvabs ambition är här 

•

att stödja och stimulera näringslivsutvecklingen samt 
att förenkla och stödja företagares kontakter med 
myndigheter och andra näringslivsorganisationer.

Vetlanda kommun stödjer även Vetlanda Nyföre-
tagarCentrum som arbetar med och för ett ökat 
nyföretagande.

Figur 4. Diagrammet visar andel förvärvsarbetande i 
procent inom respektive bransch i kommunen.

En viktig förutsättning för nya företagsetableringar 
är att det fi nns tillgänglig mark. Vetlanda kommun 
vill genom en aktiv markpolitik kunna erbjuda att-
raktiva industrilokaliseringar i centralorten och i de 
mindre tätorterna för olika verksamheter. För vissa 
verksamheter, främst serviceföretag, är exponering 
och skyltläge viktigt. Dessa områden fi nns främst 
utmed Västerleden. 

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är 
viktig för näringslivet. I Vetlanda pekas järnvägen ut 
som strategiskt viktig för industrin. Kommunen vill 
kunna erbjuda industrilokaliseringar i anslutning till 
järnvägen och ge industrin möjlighet till att utöka 
sina transporter på järnvägen.

Boendemiljön är även en viktig faktor för närings-
livsutvecklingen. Från näringslivet efterfrågas fl er 
attraktiva hyresrätter för att rekrytering av arbets-
kraft ska underlättas. 

Att möjligheter skapas för handels- och tjänstesek-
torns tillväxt är viktigt. Handels- och tjänstesektorn 
kompletterar den traditionellt starka tillverkningsin-
dustrin och kan göra näringslivet mindre sårbart för 
svängningar i enskilda branscher. Översiktsplanen 
ger nya och förbättrade möjligheter för turismnä-
ringen i strandnära områden. 

Verksamhetsområden
Inom Vetlanda tätort fi nns detaljplanelagd indu-
strimark inom Norra Brunnsgårds industriområde, 
Nässja industriområde samt Tomashöjden. I för-
djupning av översiktsplanen från 1993 fi nns dessut-
om utpekade industriområden (ej detaljplanelagda) 
i Norra Brunnsgård, Skärpet, Norget, Madhagen 
samt Nässja. Dessa områden fi nns även med i detta 
förslag till ÖP. Norra Brunnsgård får anses vara det 
område som speciellt lämpar sig för industri som 
orsakar utsläpp.

Utanför centralorten fi nns avsatt industrimark i 
Björköby, Ekenässjön, Holsbybrunn, Korsberga, 
Kvillsfors, Landsbro, Pauliström, Myresjö och Sjun-
nen. 

NÄRINGSLIV 
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Områden tillgängliga för järnväg är idag Norra 
Brunnsgård, Brogård och Holsby industriområde. 
Förutsättning för järnvägsanslutning bör studeras 
också för övriga industriområden. Bland dessa kan 
särskilt nämnas Värmunderyd i Ekenässjön, Sjunnen 
samt Norget i Vetlanda.

Planeringsmål

Vetlanda kommun ska ha god plan- och 
markberedskap för nyetableringar och kunna 
erbjuda mark i centralorten och de mindre 
tätorterna. 

•

Planeringsstrategier 

Mark för verksamheter med behov av ex-
poneringsläge ska pekas ut i fördjupning av 
översiktsplanen. 

Industrimark med goda järnvägsförbindelser 
ska pekas ut i fördjupning av översiktspla-
nen.  

Områden pekas ut för verksamheter som är 
miljöstörande. 

För verksamheter med många transporter av 
farligt gods ska det fi nnas industriområden 
med lämpliga angöringsvägar ur säkerhets-
synpunkt. 

Handläggning av detaljplaner som rör 
utbyggnad eller nyetablering av företag ska 
prioriteras.

•

•

•

•

•

HANDEL

Övergripande mål

I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Det off entliga rummet i huvudorten ska förbätt-
ras vad gäller utbud av t.ex. näringsställen samt 
utformning och gestaltning. Det ska ges ökade 
förutsättningar för inomhusidrotter och publika 
arrangemang både inom kultur och idrott.

Nulägesbeskrivning
Handeln i Vetlanda centralort har under de senaste 
åren haft en positiv utveckling och utbudet har 
ökat. Svensk handels mätningar visar på att om-
kringliggande kommuner tappar i försäljning medan 
Vetlanda ökar. Det tyder på att Vetlanda drar till sig 
handel från omkringliggande kommuner. Den främ-
sta konkurrensen kommer från de närmaste större 
städerna, Växjö och Jönköping, dit troligen en stor 
del av Vetlandas sällanköp går. 

Vetlandas försäljningsindex för dagligvaror 2008 
var för sällanköpsvaror index 81 och för dagligvaror 
index 84. Ett index på under 100 tolkas som att 
handeln inte förmår att behålla den potentiella köp-
kraften som fi nns i kommunen. Vetlanda kommun 
vill främja handelns positiva utveckling genom att 
göra centrummilijön mer attraktiv. En mer inbju-
dande miljö kan bidra till att handeln i Vetlanda 
centrum stärks. 

 Vetlanda har idag en relativt samlad centrumhandel 
utmed Storgatan, vid torget och stadshuset samt 

•

i gallerian. I närheten av centrum fi nns området 
Brunnsgård där ett antal handelsföretag är samlade. 
Externhandel fi nns i Brogård och Nydala. I Vetlanda 
centralort som helhet har handeln en stor geografi sk 
spridning. Det kan bidra till ökad trafi k och försäm-
rar butikernas exponeringsmöjligheter. Ur miljössyn-
punkt är en koncentration av handeln i centralorten 
positiv och kan även gynna handeln totalt. 

I några av de mindre orterna fi nns närbutiker/lant-
handel. Underlaget för butikerna är generellt dåligt 
och fl era riskerar stängning om befolkningsminsk-
ningen fortgår.  

Planeringsmål 

Utveckla centrummiljön i Vetlanda. 

Handeln ska fi nnas nära och vara tillgänglig.

•

•

Planeringsstrategier 

Under 2010-2011 ska en centrumplan arbe-
tas fram med syfte att förnya och förbättra 
stadskärnan.

En geografi sk spridning av centrumbuti-
kerna ska undvikas och externhandel ska 
koncentreras till Nydala handelsområde (se 
karta 8).

Skapa bättre förutsättningar för butiker 
på landsbygden genom att planera för ny 
bebyggelse. 

•

•

•
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Nydala handelsområde

Centrumhandel

Karta 8. Kartan visar prioriterade utvecklingsområden 
i Vetlanda stad.
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Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt Näringsliv

FÖRETAGANDE

Sociala och kulturella konsekvenser
- Verksamhetsområden kan komma i konfl ikt med 

friluftsliv och rekreation.
+ Områden med säkra angöringsvägar ger ökad 

trygghetskänsla i samhället.
+ Utpekade områden för verksamheter som anses 

vara miljöstörande minskar risken för att männis-
kor utsätts för bullerstörningar etc. 

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Verksamhetsområden med goda exponeringslägen 

och järnvägsförbindelser uppmuntrar nyetable-
ringar.

+ Industriområden med säkra angöringsvägar kan 
minska risken för stora miljöekonomiska konse-
kvenser.

+ Prioriterad handläggning som rör utbyggnad eller 
nyetablering av företag kan gynna samhällsekono-
min.

Miljökonsekvenser
+ Goda järnvägsförbindelser till verksamheter som 

kan nyttja denna kan minska utsläppen till luften. 
Detta stödjer bl.a. miljömålet Begränsad klimatpå-
verkan och Frisk luft. 

+ Transport av gods på järnvägen minskar risken för 
transportolyckor. 

+ Industriområden med säkra angöringsvägar kan 
minska risken för att känsliga naturområden eller 
människor påverkas av transportolyckor.   

+ Om miljöstörande verksamhet samlas till ett 
område skapas större möjligheter att vidta skydds-
åtgärder. Det stödjer målet Giftfri miljö och God 
bebyggd miljö. 

HANDEL

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Ett framtagande av en centrumplan kan leda till att 

fl er mötesplatser skapas och att handeln fi nns nära 
och är tillgänglig.

+ Förbättrade förutsättningar för butiker i de mindre 
orterna är positivt då dagligvaruhandeln ofta är en 
viktig mötesplats på landsbygden.  

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Framtagande av en centrumplan kan förbättra 

möjligheterna för handeln i centrum.
+ En samlad externhandeln kan ge ett handelsområ-

de med bättre utbud och starkare attraktionskraft. 
+ En samlad centrumhandel ger ett mer attraktivt 

centrum. 

Miljökonsekvenser
+ Framtagande av en centrumplan stödjer miljömålet 

God bebyggd miljö.
+ Ett samlat centrum och externhandel minskar 

transporterna mellan olika butiker. Detta stödjer 
bl.a. miljömålet Begränsad miljöpåverkan. 

+ Butiker på landsbygden kan minska transporter 
till och från Vetlanda centralort. Detta stödjer bl.a. 
miljömålet Begränsad miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet Näringsliv miljökonsekvensbeskrivs i slutet 
av översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen 
avgränsas till att översiktligt behandla konsekven-
serna av att områden pekats ut för verksamheter i 
centralorten.
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Övergripande mål
I Kommunfullmäktiges styrkort anges under målet 
Livskvalitet i Vetlanda – närhet och folkhälsa: 

Här fi nns ett berikande kultur- och fritidsliv.

Nulägesbeskrivning 
Vetlanda kommun har mycket att erbjuda både 
boende och besökare. Kommun har en vacker natur, 
en variationsrik kultur, en livskraftig handel och en 
levande idrottsrörelse. I Vetlanda fi nns helt enkelt 
mycket att uppleva.

Vetlanda kommun ligger mitt i Småland på det 
småländska höglandet med djupa skogar och öppna 
hagmarker. Genom kommunen slingrar sig Emån 
som ett blått band genom all grönska. Naturen i 
Vetlanda kommun har alltid haft en positiv drag-
ningskraft på människor och kan erbjuda boende 
och turister många upplevelser. Ett exempel på detta 
är kommunens fi na handikappanpassade naturreser-
vat, Illharjen, strax utanför Vetlanda. Med Vetlandas 
promenad- och cykelvägar fi nns möjligheten att 
på egen hand ta sig ut och upptäcka naturen och 
besöka kommunens sevärdheter.

•

Vetlanda har ett brett kulturutbud och en spän-
nande historia som man kan uppleva både som 
boende och besökare. Till exempel är Vetlanda 
kommun förhållandevis rikt på mineraliseringar och 
malmer som gjort att gruvnäringen historiskt sett 
varit omfattande i bygden. Sveriges första guldgruva 
fi nns i närheten av Ädelfors, där guldvaskning idag 
är en stor turistattraktion. Vill man se och uppleva 
gruvmiljöer så fi nns de forna gruvorna i Kleva och 
Hörnebo som utvecklats till spännande besöksmål. 

Vetlanda har varit en viktig handelsplats sedan 
1500-talet. Idag har handelsutbudet växt till en 
ovanlig bredd. Den livliga torghandeln på tisdagar är 
en viktig tradition som lockar många människor.  

Framtidsutveckling
Besöksnäringen har potential att växa. Det fi nns 
ett behov av fl er semester- och övernattningsstugor 
och kommunen ser positivt på anläggandet av nya 
stugbyar. Kommunen är positivt inställd till strand-
nära turistanläggningar där det gynnar landsbygden 
och har därför pekat ut ett antal områden för detta 
ändamål i översiktsplanen. En ökad satsning på 
turismen ger möjlighet till ett utvecklat företagande 
på landsbygden.

Turismen är beroende av goda kommunikationer. 
För cykelturismen är det speciellt viktigt att kunna 
ta med sig cykeln på bussen/tåget. Idag går det 
tyvärr, i de fl esta fall, inte att ta med cykeln. Kom-
munen arbetar för att detta ska förändras och att det 
ska utvecklas fl er bussturer ut till de olika turistatt-
raktionerna.  

Kommunen vill satsa på de bästa vandringslederna 

och göra de kompletteringar som behövs för att få 
dem i gott skick och lyfta fram de sevärdheter som 
fi nns längs lederna. Vi vill även bygga ut cykelvägar-
na mellan kommunens orter för att skapa cykelvägar 
av hög kvalitet.

Emån med omgivning har en stor utvecklingspoten-
tial som turistmål. Här fi nns det möjligheter att pa-
ketera fi na naturupplevelser för besökare och erbjuda 
aktivitetsprodukter med internationell status. 

Gruvorna med dess historia har stor potential att 
utvecklas vidare. Det som fi nns att erbjuda idag kan 
vidareutvecklas och nya besöksmål och upplevelser 
kan skapas för att förstärka området. Även Vetlandas 
Njudungskyrkor bör lyftas fram tillsammans med 
andra attraktioner och göra utbudet tydligare för 
besökare. Hur detta kan göras bör utvecklas i en 
kommande turistutvecklingsplan/strategi.

Vetlanda kommun vill ta tillvara det lokala enga-
gemanget och samarbeta med de föreningar och 
entreprenörer som fi nns för att främja turistutveck-
lingen. Det kan t.ex. innebära ett samarbete med 
lokala föreningar om underhåll av vandringsleder 
eller att i den fysiska planeringen skapa möjligheter 
för nyetableringar av turistverksamheter. Vetlanda 
kommun vill även medverka till att idrottsföreningar 
ska kunna satsa och utvecklas och erbjuda boende 
och besökare en aktiv fritid.

13
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Planeringsmål

Öka Vetlanda kommuns attraktionskraft året 
runt för boende och besökare.

Öka antalet turistföretag och locka fl er turis-
ter till kommunen.

Erbjuda vandrare, cyklister och kanotister 
kvalitativa upplevelser.

•

•

•

Planeringsstrategier

Kommunen ska ta fram en turistutvecklings-
plan/strategi.

Utveckla natur- och kulturvärden kring 
Emån.

Turistverksamhet är en viktig näring att ta 
hänsyn till vid exploatering och kommunen 
ska ha en positiv hållning till utveckling av 
turistverksamhet och nyetablering av tjäns-
teföretag. 

Erbjuda strandnära mark för turismverksam-
het som gynnar glesbygden.

Kommunen som myndighet och samhälls-
byggare ska ha en aktiv och rådgivande roll i 
tillståndsprocesser. 

•

•

•

•

•

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Upplevelser & turism

Sociala och kulturella konsekvenser
- Förbättrade förutsättningar för naturupplevelser 

kan leda till ett ökat felaktigt utnyttjande av 
allemansrätten och ett ökat slitage på andras 
fastigheter.

+ Förbättrade förutsättningar för naturupplevelser 
kan leda till att fl er människor vistas i naturen, 
vilket är positivt ur hälsosynpunkt. 

+ En turismplan kan resultera i bättre och fl er 
upplevelser för kommuninvånare och turister.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ En turismplan kan ge utökade möjligheter för 

tjänsteföretag.

Miljökonsekvenser
- Förbättrade naturupplevelser kan leda till att 

fl er människor rör sig i naturen, vilket kan vara 
störande för djur och påverka naturen negativt.

- Fler turismföretag i strandnära läge kan ge ett 
ökat utsläpp till sjöar och vattendrag. 

+ Förbättrade naturupplevelser kan leda till ett 
ökat intresse för bevarande av naturen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvens-
beskrivning.
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målen:

Goda kommunikationer både inom kommunen 
och mellan kommunen och de större städerna 
förbättras i syfte att kunna behålla och nyrekry-
tera både invånare och arbetskraft. 

Förbättrade pendlingsmöjligheter till järnvägs-
punkter, högskolor och fl ygplatser utvecklas. 
Studerande ska bekvämt kunna pendla mellan 
hemorten och regionens gymnasieskolor. 

IT-infrastrukturens tillgänglighet och kapacitet 
behöver ytterligare förbättras.

Bakgrund
Med begreppet infrastruktur brukar man mena 
anläggningar som anses vara nödvändiga för att 
samhället ska fungera. Framför allt avses system för 
transport av varor och personer, energi och infor-
mation. Infrastruktur är något som vi berörs av 
dagligen. Ett väl fungerande och eff ektivt väg- och 
järnvägsnät samt ett väl utbyggt system för informa-
tionsteknik är en förutsättning för tillväxt.

•

•

•

Kollektivtrafi k
Av kommunens invånare bor drygt hälften av invå-
narna utanför centralorten varav cirka en fj ärdedel av 
befolkningen har sin bostad på landsbygden. Detta 
innebär att det i vissa delar av kommunen saknas 
befolkningsunderlag för allmän kollektivtrafi k. Tolv 
stycken busslinjer, som trafi keras i olika omfattning, 
fi nns inom kommunen (se karta 9). Samtliga tätor-
ter har tillgång till bussförbindelser in till centralor-
ten. Inom kommunen fi nns samhällen som endast 
trafi keras under skoltid. I Vetlanda centralort körs 
tätortstrafi k i begränsad omfattning. 

Bussförbindelserna till angränsande län och till 
kommuner inom Jönköpings län är varierande. Flest 
turer går till Eksjö och Sävsjö, vilka är de kommuner 
som Vetlanda kommun har de största pendlings-
relationerna med. Antal turer över länsgränserna 
öster och söderut och till övriga kommuner i länet 
är betydligt färre. Till vissa kommuner, exempelvis 
Värnamo, saknas bussförbindelse.

Trafi khuvudmannen i länet, Jönköpings Länstrafi k 
AB, planerar att under 2010 utöka antalet turer till 
Eksjö. Det ökade utbudet kommer att underlätta 
pendling mellan de båda kommunerna för såväl 
förvärvsarbetare som studerande.
 
Persontrafi k med tåg fi nns till Nässjö som är regio-
nens järnvägsknutpunkt. Från Nässjö går kommu-
nikationer vidare med tåg norrut till Mälardalen, 
söderut till Öresundsregionen och västerut via 
Jönköping till Göteborgsregionen. Järnvägsförbin-
delsen till Jönköping är viktig för både arbets- och 
studiependling.

Godstrafi k
Huvuddelen av det gods som transporteras inom 
kommunen sker med lastbil vilket ställer krav på 
bra vägar. En mindre del av godstrafi ken sker via 
järnväg. Anledningen till att godstrafi ken på järn-
väg endast utgör en mindre andel av godsfl ödet är 
bl.a. att sträckan mellan Nässjö och Vetlanda saknar 
mötesspår och bara ett tåg i taget kan fi nnas på 
sträckan. Detta skapar konfl ikter mellan gods- och 
persontrafi k. Dagens bana är fullt utnyttjad.  

Vägar
Under 2009 har Regionförbundet Jönköpings län 
haft i uppdrag att ta fram en regional transportplan 
för länet som sträcker sig mellan åren 2010 till 
2021. Transportplanen fastställdes av Regionförbun-
det Jönköpings län i juni 2010. I planen fi nns för-
slag till en ny vägsträckning på riksväg 47 söder om 
Sjunnen, Holsbybrunn och Alseda. Enligt planen 
inleds byggnationen år 2013 (se karta 10). 
 
Mindre investeringar i den Regionala transportpla-
nen som berör Vetlanda kommun är mittseparering 
av sträckorna Vetlanda – Ekenässjön och Vetlanda 
– Sjunnen som är prioriterade. Mittseparering på 
sträckorna Vetlanda -Korsberga, Björkeryd – Giss-
hult, Björkeryd – Eksjö och Vetlanda – Vrigstad 
betecknas som angelägna åtgärder. Medel för 
sidoområdesåtgärder är avsatta för sträckan Vetlanda 
– Korsberga. För övriga trafi ksäkerhetsåtgärder fi nns 
sträckan mot Stenberga med i transportplanen.

Ett objekt som inte fi nns med i förslaget till Regio-
nal transportplan är omfart Ekenässjön-Vetlanda-
Sjunnen. Kommunen har i yttrande till Regionför-
bundet hävdat att trafi kmiljön och boendemiljön 
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i Ekenässjön är otillfredsställande. Andelen tung 
trafi k är omfattande. En stor andel av personbils-
trafi ken är pendlingsrörelser. Hela vägavsnittet är 
högt olycksdrabbat. Syftet med förbifart Ekenässjön 
är att öka framkomligheten för genomfartstrafi ken 
och att minska störningarna av biltrafi ken. Vetlanda 
kommun anser därför att förbifart Ekenässjön är ett 
angeläget objekt och bör fi nnas med i planeringen av 
transportinfrastrukturen.

Omfart Ekenässjön-Vetlanda-Sjunnen betecknas 
i 1998 års översiktsplan som ett utredningsom-
råde och gör så även i denna plan. I den framtida 
planeringen av ny väg bör en alternativ sträckning 
utredas, närmare centralorten och utnyttjande av 
befi ntlig sträckning på riksväg 31.

Objekt med stark lokal förankring är ombyggnation 
av utfart från Nävelsjö på länsväg 127 och ny väg-
sträckning utanför Bäckaby och Karlstorp.

Behovet fi nns av trafi ksäkerhetsåtgärder för gång-
trafi kanter och cyklister i många av kommunens 
samhällen. Som exempel på samhällen kan nämnas 
Nye, Farstorp, Skede och Björköby.

Vägar av riksintresse
Vägar av riksintresse är sådana som behöver skyddas 
mot åtgärder som gör det svårt att bygga nya vägar 
eller att utnyttja vägarna. Trafi kverket är skyldigt att 
informera berörda länsstyrelser om vilka mark- och 
vattenområden som man bedömer vara av riksin-
tresse för kommunikationsanläggningar. 

Trafi kverket klassar ett vägnät som riksintresse när 
de mark- och vattenområden som berörs av vägarna Karta 9. Kartan visar buss- och tåglinjer för persontrafi k i kommunen.

Busslinjer

Tåglinje
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har tillräckligt speciella funktioner för vägtransport-
systemet. Klassningen gäller både befi ntligt och 
planerat vägnät, enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Det 
utpekade vägnätet kallas ”vägar av riksintresse” även 
om det endast är de berörda mark- och vattenom-
rådena som är av riksintresse. Vägsträckningens 
funktion ligger till grund för beslutet.

En riksintresseförklaring av en transportled innebär 
t.ex. att bebyggelse och verksamheter inte ska loka-
liseras i anslutning till den. Enligt Trafi kverket ska 
vägens funktioner skyddas med hänsyn till;

god transportkvalitet och goda möjligheter att nå 
andra regioner  

god tillgänglighet för samtliga trafi kanter, både de 
som färdas längs vägen och de som passerar tvärs 
över vägen 

god trafi ksäkerhet 

god miljö ur hälsosynpunkt, skydd av stads- och 
landskapsbilden samt estetisk utformning 

jämställdhet. 

Vetlandas vägar av riksintresse fi nns redovisade på 
karta 10.

Järnväg
Inom Vetlanda kommun fi nns tre så kallade ban-
delar; Nässjö – Vetlanda – Åseda (829), Vetlanda 
– Järnforsen (872) och Kvillsfors – Pauliström (873). 
Enligt Trafi kverket klassifi ceras bandelarna 872 och 
873 som lågtrafi kerade och är därmed nedläggnings-
hotade. 

Beslut togs 2006 att upphöra med underhållet på 

•

•

•

•

•

sträckan Vetlanda – Åseda och Kvillsfors – Järnfor-
sen. Tidigast tre år efter att underhållet upphört kan 
Trafi kverket fatta beslut om att lägga ned järnvägen. 
En rapport som visar på den stora samhällsnyttan 
av en ny mötesplats på järnvägen mellan Nässjö och 
Vetlanda togs fram 2006. I undersökningen redovi-
sas att näringslivets intresse och behov ökat. 
Banverket (nuvarande Trafi kverket) tog samma år 
fram en idéstudie över kapacitetsförstärkning på 
sträckan Nässjö-Vetlanda. De konstaterar att den 
lämpligaste platsen för ett mötesspår är vid Rödje-
näs. 

Behovet av godstransport på järnväg är fortfarande 
stort för näringslivet. Uppgifter om behovet kommer 
inte minst från grannkommunerna Hulsfred och 
Uppvidinge. Ett samarbete har inletts för att visa på 
utvecklingspotentialen för banorna. Målsättningen 
är att undanröja avvecklingshotet och öppna upp för 
trafi k mot Åseda samt möjliggöra en utökning och 
utveckling av godstransporter mot Pauliström och 
Järnforsen. 

Gång- och cykelvägar
I Vetlanda kommun fi nns totalt ca sju mil cykel-
vägar i tätorterna. Ökad cykeltrafi k är bra för både 
hälsan och miljön. Cykeln ska kunna ses som ett 
attraktivt alternativ till bilen. Den största potentia-
len att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms i 
första hand fi nnas inom tätorter och för resor som är 
kortare än fem kilometer. 

I kommunens planering av cykelvägar prioriteras 
trygga skolvägar och möjligheten till arbetspendling. 
Inom centralorten och i fl era tätorter är cykelvägarna 
väl utbyggda. Cykelvägar till och från centralorten 

fi nns utmed eller i anslutning till riksväg 31 (norr 
ut), riksväg 47 samt länsväg 127. Cykelvägar saknas 
söder ut på riksväg 31 efter Bäckseda och på länsväg 
125 efter ridhuset.

IT-infrastruktur
Vetlanda Energi och Teknik (Vetab) har haft ett 
uppdrag att i Vetlanda kommun bygga ortsnät, orts-
sammanbindande nät, kommunsammanbindande 
nät och nät för att täcka så kallade vita fl äckar. An-
slutning av objekt inom dessa områden görs i de fall 
detta är rimligt och med den anslutningsteknik som 
är tillämplig. Detta sett ur ekonomisk, teknisk och 
praktisk synvinkel. Prioritering av anslutningar görs 
normalt enligt följande: Lokalt engagemang, närhet 
till befi ntlig struktur och ekonomiska möjligheter. 

Vetab har ett öppet nät vilket innebär att olika 
tjänsteleverantörer agerar via nätet. Därmed är en 
mångfald av tjänster tillgängliga som kan ge ökad 
service och snabb tillväxt. Vetab Bredband har ett 
kommunikationsnät som täcker i stort sett hela 
kommunen. Nätet ägs, byggs och handhas av Vetab 
i nära samråd med Vetlanda kommun. De vanligaste 
tjänsterna i nätet, som internet, kan du få nästan var 
någonstans du bor i Vetlanda, men även telefoni, TV 
och andra mera kvalifi cerade nyttigheter går att få på 
de fl esta orter i kommunen. 

Under uppbyggnaden av nätet har, beroende på typ 
av nät och vilken möjlighet till bidrag som funnits, 
kostnaden fördelats sig på följande parter: egen in-
vestering av Vetab, olika typer av statliga bidrag, EU 
Mål 2 bidrag och kommunala bidrag.
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Nätområde
Beroende på var man bor fi nns tre möjligheter till 
nätanslutning, fi ber, ADSL eller trådlöst. Vetab 
bredband täcker hela Vetlanda kommun. Utbygg-
nad i form av förtätningar av nätet fortsätter. Andra 
bredsbandsaktörer är bl.a. Telia och mobiltelefono-
peratörerna.

 Planeringsmål

Nya och utökade bussförbindelser till Vär-
namo och Växjö.

Nytt mötesspår på järnvägen Nässjö-Vet-
landa.

Förbättrad IT-infrastruktur avseende till-
gänglighet och kapacitet.

Välutbyggt cykelvägnät mellan centralorten 
och kringliggande orter.

Ökad trafi ksäkerhet för oskyddade trafi kan-
ter. 

Trafi kering på järnvägssträckan Vetlanda-
Åseda återupptas och banorna mot Paulist-
röm och Järnforsen bevaras. 

•

•

•

•

•

•

Karta 10. Kartan visar prioriterade vägprojekt och vägar av riksintresse.

Utredningsområde

Vägar av riksintresse 
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Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Infrastruktur

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Utökade tåg- och bussförbindelser ökar möjlighe-

ten att arbeta och studera på hemorten.
+ Arbete med trafi ksäkerhet ger tryggare utemiljöer. 
+ Utbyggnad av gång och cykelvägnätet kan leda 

till att fl er väljer att cykla, vilket är positivt för 
folkhälsan.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Utökade tåg- och bussförbindelser knyter kom-

munen närmre andra delar av Sverige, vilket är 
positivt för näringslivet och kommunens attrak-
tivitet. 

+ Ökad trafi ksäkerhet och utbyggnad av gång- och 
cykelnätverket minskar kostnader för privatperso-
ner och samhälle i samband med olyckor. 

+ Förbättrad IT-infrastruktur leder till förbättrad 
möjlighet att arbeta på landsbygden.

Miljökonsekvenser
+ Utökade tåg- och bussförbindelser leder till att 

pendling med allmänna kommunikationer un-
derlättas. Detta kan leda till mindre biltrafi k och 
minskad klimatpåverkan och stödjer bl.a. miljö-
målet Frisk luft. 

+ Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet stödjer 
bl.a. miljömålen God bebyggd miljö och Begrän-
sad klimatpåverkan.  

+ Förbättrad IT-infrastruktur kan leda till färre per-
sontransporter, vilket stödjer miljömålet Begrän-
sad klimatpåverkan. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet Infrastruktur miljökonsekvensbeskrivs i 
slutet av översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskriv-
ningen avgränsas till att översiktligt behandla kon-
sekvenserna av prioriterade vägprojekt (se karta 8). 

Planeringstrategier

Fördjupning av översiktsplanen angående 
infrastruktur.

Driva frågan om utökade bussförbindelser 
till Värnamo och Växjö.

Arbeta för utökade tågförbindelser till 
järnvägsanslutningar i Nässjö/Jönköping och 
Södra stambanan.

Vara pådrivande i frågor gällande 
ombyggnation av vägobjekt med lokal 
förankring, samt öka trafi ksäkerheten 
för oskyddade trafi kanter i kommunens 
olika samhällen genom exempelvis 
belysningsåtgärder och nya gångbanor.

Fortsätta utbyggnaden av gång- och 
cykelvägar för arbetspendling och trygga 
skolvägar.

Verka för att förbättra IT-infrastrukturens 
tillgänglighet och kapacitet.

Visa på järnvägens utvecklingspotential för 
godstransporter mot Pauliström, Järnforsen 
och Åseda. Arbeta för att möjliggöra 
godstransporter på järnväg till Åseda och en 
utökning av transporter mot Pauliström och 
Järnforsen. 

•

•

•

•

•

•

•
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MILJÖMÅL
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DRICKSVATTEN & AVLOPP

AVFALL

GRUS- OCH BERGTÄKTER

VINDKRAFT
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:  

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna 
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner 
och profi lera oss som en aktiv miljökommun.

Bakgrund och nuläge
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i 
Sverige. Dessa återfi nns på Miljömålsportalen www.
miljomal.nu. Målen ska vara uppfyllda år 2020 och 
fl era av delmålen redan år 2010. Alla länsstyrelser 
har regeringens uppdrag att anpassa målen till det 
egna länets förutsättningar. Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län har delat in målen i fyra teman med till-
hörande åtgärdsprogram som följs upp och revideras 
vart fj ärde år. Länsstyrelsen och kommunerna står 
som ansvariga för en majoritet av åtgärderna. Här 
beskrivs övergripande hur Vetlanda kommun arbetar 
för att nå målen. Två av miljömålen handlar om hav 
och fj äll och berör inte Vetlanda kommun.

•

Begränsad klimatpåverkan 
Förbränning av fossila bränslen som 
olja och gas, svarar för det största 
bidraget till ökad växthuseff ekt. 
Utsläppen kommer främst från 
transporter, energiproduktion och 
jordbruk. 

För att nå målet krävs kraftiga globala utsläpps-
minskningar av växthusgaser, främst koldioxid, 
metan, lustgas och klorfl ourkarboner (CFC). I Sve-
rige och i länet har utsläppen från energiproduktion 
minskat medan utsläppen från vägtransporter ökat. 
Man bedömer dock att delmålet, minskade utsläpp 
av växthusgaser, kan nås.

Kommunen arbetar aktivt med planerings- och 
informationsinsatser för att öka antalet gång- och 
cykeltrafi kanter samt användningen av kollektiv-
trafi k. Man uppmuntrar till en ökad användning 
av vindkraft och vindbruksplanen, som är en del av 
ÖP:n, är ett steg i denna riktning. Andra priorite-
rade områden är en utökning av fj ärrvärmen, stöd 
till lokala initiativ för förnyelsebar elproduktion och 
en ökad satsning på energirådgivning till företag och 
fastighetsägare.

Frisk luft
De luftföroreningar som är skadli-
gast för människors hälsa är inand-
ningsbara partiklar, marknära ozon 
och organiska kolväten. De lokala 
utsläppen kommer framför allt från 
vägtrafi k, arbetsmaskiner, industri 

och småskalig vedeldning. Luftföroreningar sprids 
långa sträckor vilket gör att internationella åtgärder 

inom trafi k- och energiområdet är viktiga. Målet 
bedöms som svårt att uppnå även regionalt.
 
Kommunens insatser, beskrivna i miljömålet Be-
gränsad klimatpåverkan, påverkar även detta mål 
positivt. Kommunen har även haft utbildningar i 
miljövänlig vedeldning, ”körkort för vedeldare”. För 
att kontrollera att miljökvalitetsnormerna i kom-
munen inte överskrids genomförs luftmätningar. Re-
sultaten indikerar att halterna av partiklar, marknära 
ozon och organiska kolväten i Vetlanda inte över-
skrider miljökvalitetsnormerna. Däremot visar mät-
ningarna att delmålet för marknära ozon överskrids 
under sommarhalvåret. Detta är en luftförorening 
som sprids långa sträckor, vilket innebär att lokala 
åtgärder inte räcker. Förbud mot tomgångskörning 
i kommunen är en annan åtgärd med syfte att för-
bättra luftkvaliteten. 

Bara naturlig försurning
Utsläpp av svaveldioxid från för-
bränning av olja och kol i de 
europeiska länderna är den främsta 
orsaken till försurning av mark och 
vatten i Sverige. Även kväveoxider 
från transporter, speciellt interna-

tionell sjöfart, bidrar i hög grad till försurningen. 
Skogens bidrag till försurningen ökar på grund av 
det allt mer intensiva skogsbruket. 

Trots omfattande utsläppsminskningar de senaste 
åren, främst på grund av minskningen av oljean-
vändning för energiproduktion och transporter, 
kommer målet inte att nås i tid. 

För att minska eff ekterna av försurningen genomförs 

MILJÖMÅL
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sedan mitten av 1980-talet kalkning av sjöar och 
vattendrag i kommunen. Även om kalkningen fung-
erar bra, så fungerar den som en form av ”konstgjord 
andning” och åtgärdar inte själva orsaken till försur-
ningen. Återhämtningen tar tid och kan beskrivas 
med att ”markens minne” av högt försurande nedfall 
under lång tid är så stort, att det kommer ta mycket 
lång tid för marken och därmed sjöarna och vat-
tendragen att återhämta sig. Det är därför viktigt att  
kalkningen får fortgå under fl era decennier framöver.

Giftfri miljö 
Kemikalieanvändningen ökar stadigt 
i världen. Kemiska ämnen som bryts 
ner långsamt är redan spridda i mil-
jön samt i varor och byggnader. 

Giftfri miljö är ett av de miljömål 
som bedöms svårast att nå, särskilt när det gäller 
spridning av tungmetaller och organiska långlivade 
ämnen. Mer kunskap och information om kemiska 
ämnen behövs. Nationella och internationella in-
satser som införande av den nya EU- lagstiftningen 
Reach kan göra det möjligt att begränsa tillförseln av 
nya farliga ämnen till miljön i framtiden.

Kommunen arbetar aktivt med sanering av förorena-
de markområden. Man medverkar även i det regio-
nala projektet för undersökning av markföroreningar 
vid pågående verksamheter. Företagens hantering 
av kemiska produkter och utsläpp av avloppsvatten 
kontrolleras av kommunen. Vad de får släppa ut i 
avloppsvattnet framgår bl.a. av kommunens anslut-
ningspolicy från 2004. Den ställer i vissa fall krav 
på reningsåtgärder redan på plats, innan anslutning 
till det kommunala avloppsnätet eller utsläpp till 

recipient. I planarbetet eftersträvas alltid ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet motverkar att skadlig 
UV- strålning från solen når jorden. 
Vid uttunning av ozonskiktet ökar 
risken för hudcancer, nedsatt im-
munförsvar och starr. Även miljön 
på land och vatten skadas, liksom 

jordbruksgrödor och skog. 

Halterna av många ozonnedbrytande ämnen har 
minskat som en följd av det internationella avtalet, 
Montreal-protokollet, där medverkande länder för-
bundit sig att upphöra med användningen av dessa 
ämnen. I Sverige är avvecklingen av de fl esta ozon-
nedbrytande ämnena genomförd och målet bedöms 
som möjligt att nå. 

Idag är det förbjudet att använda klorfl ourkarboner 
(CFC) och stopp för påfyllning av klorfl ourkolvä-
ten (HCFC), vilka främst används som köldmedier 
i kylanläggningar och värmepumpar. Den största 
mängden HCFC återfi nns dock i isoleringsmaterial 
och kommunen ställer därför krav på rivningsan-
mälan och rivningsplan som bland annat syftar till 
att inventera och sanera produkter som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen. 

Säker strålmiljö
Strålning kommer från rymden, 
solen och från radioaktiva ämnen i 
marken, byggnadsmaterial och vår 
egen kropp. Utsläppen av radioak-
tiva ämnen till miljön är låg och en 

nationell plan för att ta hand om det radioaktiva av-
fallet håller på att arbetas fram. Den totala expone-
ringen från elektromagnetiska fält är låg och har inte 
ökat de senaste åren. Kunskapen om eff ekterna av 
elektromagnetisk strålning är dock varken fullstän-
dig eller entydig. Sammantaget bedöms dock målet 
som möjligt att nå om man kan få människor att 
minska sin exponering för UV- strålning, både från 
solen och solarier.

Kommunen arbetar med information till barn och 
föräldrar i förskola och skola om solvanor. I försko-
lan fi nns riktlinjer att barnen ska vara insmorda med 
solskyddsfaktor vid utevistelse i stark sol. I skolan 
sker också information om strålning från mobilte-
lefoner. Kommunen har tillsyn över solarier och ser 
då till att ett informationsblad om risken med att 
sola i solarier fi nns uppsatt. I planarbetet har det 
uppmärksammats att det på lek- och skolgårdar bör 
fi nnas skuggade platser där barnen ofta vistas. I de-
taljplanearbetet tas även hänsyn till elektromagnetisk 
strålning kring transformatorer m.m.  

Ingen övergödning
För höga halter av kväve och 
fosfor i mark eller i vatten leder till 
övergödning. De största utsläppen 
kommer från diff usa läckage från 
jordbruket samt utsläpp från kom-
munala reningsverk och dagvatten. 

En betydande del kommer också från skogsbruk, 
massaindustri och enskilda avlopp. Övergödningen 
orsakar bland annat algblomning i hav, sjöar och 
vattendrag. Växtligheten förändras och grundvattnet 
får höga nitrathalter. 



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun66

M
IL

JÖ
M

Å
L

På regional nivå kan delmålen gällande minskning 
av fosfor-kväveutsläpp nås genom kommande arbete 
med vattenförvaltning. Nationellt bedöms målet inte 
möjligt att nå då Sverige påverkas mycket av nedfall 
av kväve från luft, främst från internationell sjöfart.
Kommunen har pekat ut områden runt känsliga 
sjöar och vattendrag där det krävs högre skyddsnivå 
(kväve och fosfor) än normalt för enskilda avlopp. 
Kommunen bedriver också inventering av enskilda 
avlopp inom vissa områden för att på sikt förbättra 
avloppsstandarden. 

Vid många av de kommunala reningsverken har det 
anlagts våtmarker för att minska kväve- och fosfor-
utsläppen. Vetlanda avloppsreningsverk, som har 
två tredjedelar av den kommunala anslutningen, är 
ett modernt verk med mycket god rening. Det fi nns 
vidare en särskild dagvattengrupp som driver arbete 
för bättre omhändertagande av dagvatten. Flera 
anläggningar för rening av dagvatten har anlagts på 
senare tid och nya planeras. I planarbetet eftersträvas 
alltid ett lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Levande sjöar och            
vattendrag
Sjöar och vattendrag är viktiga för 
den biologiska mångfalden. I vissa 
områden behöver vattenmiljöer 
skyddas från strandnära byggande, 
vattenreglering samt jord- och 

skogsbruk. Skyddsvärda vattendrag som redan är på-
verkade ska restaureras. Ytvattentäkter som försörjer 
mer än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m3 
per dygn i genomsnitt ska ha skyddsbestämmelser. 
Målet bedöms möjligt att nå om ytterligare skydds-
områden inrättas. 

Länsstyrelsen har under 2007 färdigställt en åtgärds-
plan för skydd och restaurering av sjöar och vat-
tendrag i Jönköpings län. Exempel på åtgärder som 
hittills vidtagits i kommunen är bl.a. restaurering av 
strömsträckor i Fuseån, Vetlandabäcken och Säl-
levadsån. Nya fi skvägar har anlagts i Emån, Vetlan-
dabäcken, Sällevadsån och Gnyltån. I Illharjen har 
man anlagt lekplatser för öring. I två sjöar har mört 
planterats ut då arten slagits ut p.g.a. försurning. För 
att förbättra dagvattenhanteringen har dammar och 
översilningsområden anlagts. Vidare planeras Vet-
landabäckens kulvert att tas bort för att lyfta fram 
bäcken i gatumiljön. 

I planarbetet beaktas skyddsvärda natur- och kultur-
miljöer. Samtliga ytvattentäkter i kommunen kom-
mer att ha fastställda skyddsområden senast 2010. 
Kommunen har även en antagen dagvattenpolicy 
och en anslutningspolicy som syftar till att förbättra 
vattenkvaliteten.

Grundvatten av god       
kvalitet
För att skydda grundvattnet från 
föroreningar och exploatering ska 
skyddsområden inrättas för vat-
tenförekomster för nuvarande och 
framtida vattenförsörjning. 

Enligt vattendirektivet gäller det främst vattenföre-
komster som ger mer än 10 m3 per dygn i genom-
snitt eller betjänar mer än 50 personer. Använd-
ning av mark och vatten får inte medföra negativa 
förändringar i grundvattennivåerna. Kommande 
åtgärdsprogram i vattendirektivet kommer att betyda 
mycket för möjligheten att uppnå målet.

Kommunen kommer att ha fastställda vattenskydds-
föreskrifter för alla kommunala vattentäkter senast 
2010. Fastighetsägare med enskilda vattentäkter har 
möjlighet att vända sig till kommunen för rådgiv-
ning för att förbättra sin vattenkvalitet. Sveriges geo-
logiska undersökning (SGU) kartlägger och pekar ut 
grundvattenakvifärer som skyddas från exploatering 
för kommande generationer.

Myllrande våtmarker
Sedan början av 1800-talet har ca 
tre miljoner hektar våtmark försvun-
nit genom torrläggning eller annan 
exploatering. Ett stort antal växter 
och djur är beroende av våtmarker. 

Regeringen har avsatt pengar till länsstyrelserna för 
att återskapa och återställa våtmarker. Naturvårds-
verket har upprättat en plan, Myrskyddsplanen, för 
att möjliggöra skydd för myrar. För att nå målet 
måste fl er myrar skyddas och nya skogsvägar byggas 
på ett sådant sätt att de inte skadar våtmarkerna.

I kommunen fi nns fyra områden utpekade i Myr-
skyddsplanen och två av dem är idag skyddade, 
naturreservaten Stora och Lilla fl y samt Svarta hål 
med Tranhalsa fl y. De två övriga, Linneåns mader 
och Stjärnemosse, saknar ännu skydd. I länet har 
delmålet att skapa och återställa våtmarker regiona-
liserats och målet, minst 400 hektar, har nåtts. Även 
de dagvattendammar och våtmarker som kommu-
nerna anlägger, bl.a. i anslutning till reningsverk, 
räknas in här. I kommunen har det anlagts ett fl ertal 
sådana våtmarker. 

För att skydda befi ntliga våtmarker är det förbjudet 
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med markavvattning i större delen av länet, bland 
annat i Vetlanda kommun. Skogsstyrelsen reagerar 
på avverkningsanmälningar i anslutning till våtmar-
ker och ger råd om hur avverkning och transporter 
bör göras för att inte skada våtmarkerna.

Levande skogar
Klimatförändringen ökar samhällets 
behov av förnyelsebar råvara vilket 
leder till ökad avverkning och uttag 
av grenar, toppar och stubbar. Detta 
leder i sin tur till en långsam försur-
ning och utarmning i marken. Nä-

ringsförluster kan kompenseras med askåterföring, 
ibland i kombination med kvävegödsling, vilket bör 
göras inom en trädgeneration. För att värna den bio-
logiska mångfalden ska mängden död ved, gammal 
skog och äldre lövrik skog öka, vilket också sker. 

Skogsbruk kan även skada forn- och kulturläm-
ningar, främst vid markberedning. Andelen skyd-
dad skogsmark är ännu inte tillräcklig och hänsyn 
till forn- och kulturlämningar tas inte i tillräcklig 
omfattning för att målet ska nås.

Kommunen medverkar i ett skogligt sektorsråd på 
Skogsstyrelsens distrikt Höglandet. Där arbetar man 
med skogscertifi ering och skogens sociala värden. 
Kommunen arbetar även aktivt med reservatsfrågor 
och är samrådspart i andra skogliga frågor. Man 
samarbetar också med Linnéuniversitetet i skog-
liga utbildningsfrågor och andra projekt som berör 
skolor. 

Ett rikt odlingslandskap
Jordbruket har förändrats och det 
bedrivs allt mer intensiv odling i 
slättbygderna medan jordbruksmar-
ken i skogs- och mellanbygderna 
hotas av igenväxning. Detta påver-
kar även mångfalden av byggnader 

och bebyggelsemiljöer. De natur- och kulturvärden, 
såsom småbiotoper och landskapselement, som är 
knutna till odlingslandskapet kräver kontinuerlig 
skötsel. Även de svenska husdjursraserna är en del 
av vårt kulturarv och måste bevaras eftersom de bär 
på unika egenskaper som de mer förädlade raserna 
förlorat. Jordbrukspolitikens framtida utformning 
kommer starkt att påverka om målet kommer att 
nås. 

I länet är en ängs- och betesinventering gjord. Igen-
växning är det största hotet mot den landskapsbild 
vi har idag. Denna inventering visar att arealen av 
slåtterängar och skogsbeten inte är tillräckligt hög, 
trots att det utgår ersättning från Landsbygdspro-
grammet för restaurering. Några kommunala insat-
ser som gjorts är bland annat att återskapa betes-
marker i igenväxande hagmarker och att anlägga s.k. 
trädkyrkogårdar, där nedsågade grova trädstammar 
läggs i solbelysta slänter för att gynna bl.a. hotade 
insekter.

God bebyggd miljö
Målet består av fl era delmål. Det 
handlar om god fysisk planering, be-
varande av kulturhistoriskt värdeful-
la byggnader, trafi kbuller, uttag av 
naturgrus, avfall, energianvändning i 
byggnader och god inomhusmiljö. 

Miljömålet som helhet kommer inte att nås. Del-
målen om avfall och energianvändning i byggnader 
bedöms möjliga att nå.

I slutet av 1970- talet gjordes en kulturhistorisk in-
ventering av Vetlanda tätort och lite senare också för 
landsbygden. Utredningen färdigställdes 1989. De 
utvalda objekten ska belysa traktens historia och be-
byggelseutveckling samt olika tidsepoker och särdrag 
som präglar just Vetlandabygden och det Småländ-
ska höglandet. Under 2006 har man arbetat fram 
en grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda där 
man även har tagit hänsyn till den kulturhistoriska 
utredningen. Båda dessa arbeten utgör underlag för 
den fysiska planeringen och ska vara vägledande för 
beslut om bebyggelse, vid skötsel- och naturvårdsfrå-
gor, samt i utvecklingsarbetet av grönskan. De utgör 
även underlag till översikts- och detaljplaner, där 
avvägningar görs mot övriga intressen. Med bättre 
beslutsunderlag är tanken att staden kan växa utan 
att värdefulla miljöer försvinner. 

Trafi kbullerutredningen, som genomfördes 1988, 
visade på för höga bullernivåer kring genomfartsle-
derna i Vetlanda centralort. Kringfartsleden Väster-
leden anlades därefter för att minska genomfartstra-
fi ken. Mellan 1998 och 2006 har även åtgärder för 
att minska trafi kbullret genomförts i Vetlanda tätort, 
oftast genom farthinder. En ny trafi kbullerutredning 
gjordes under 2007 och den visar att det fortfarande 
är för höga bullernivåer i centralorten.

När det gäller hantering av avfall har kommunen va-
rit föregångare med källsortering och har en modern 
sorteringsanläggning på Flishults avfallsanläggning. 
Samarbete sker med Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge 
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kommuner. Kommunens avfall sorteras där en stor 
del går till förbränning och så lite som möjligt läggs 
på deponi. 

Inom energiområdet satsar kommunen aktivt genom 
energirådgivning till företag och fastighetsägare 
samt genom gemensamma mässor och seminarier på 
Höglandet. Många av kommunens fastigheter har 
också konverterats från olja till fastbränsle och man 
har installerat en del system för närvarostyrning. 
Utbyggnad av fj ärrvärmenätet och att uppmuntra 
lokala initiativ för förnyelsebar elproduktion, bland 
annat en förstudie för en biogasanläggning på Hög-
landet, är andra områden som prioriteras. Även den 
nyligen upprättade vindbruksplanen är ett led i att 
minska oljeförbrukningen och uppmuntra till ökad 
användning av vindkraft. 

Vad gäller tillgänglighet så jobbar kommunen för 
att öka tillgängligheten i off entliga miljöer. Enkelt 
avhjälpta hinder har inventerats.

Förutsättningen för en god inomhusmiljö är en väl 
fungerande ventilation och låga radonhalter. Kom-
munen kontrollerar att obligatorisk ventilationskon-
troll görs i alla byggnader som omfattas av kravet. 
När det gäller radon har alla en- och tvåfamiljshus 
i kommunen erbjudits radonmätning både vintern 
2005 och vintern 2007. Cirka 2 000 fastighetsägare 
har hittills utnyttjat erbjudandet. I alla kommunens 
fastigheter, inklusive förskolor och skolor, har radon-
mätning gjorts. De som låg över eller i närheten av 
riktvärdet har åtgärdats.

Radon förekommer naturligt i grundvatten särskilt i 
områden med uranrika bergarter. Höga radonhalter i 

vatten kan avhjälpas genom att lufta vattnet. 

En utredning av markradonsituationen tillsammans 
med en kommuntäckande radonriskkarta över hela 
kommunen färdigställdes 1995. I områden med 
bergarter med högt uraninnehåll har fastighetsä-
gare med borrade brunnar blivit erbjudna att mäta 
radonhalten i sitt vatten.

Ett rikt växt- och djurliv
Omläggningen av jord- och skogs-
bruket under det senaste seklet 
avspeglar sig i vilka arter som 
blivit vanligare och vilka som har 
blivit sällsynta. Det fi nns många 
kopplingar till övriga miljömål. 

Att målet inte kommer att nås beror delvis på att 
djur och växters utbredning och förekomst påverkas 
av långsamma biologiska processer. 

Den pågående satsningen genom Natura 2000-nät-
verket, bildande av naturreservat och andra områ-
desskydd är av stor betydelse. Även arbetet med att 
kartlägga Sveriges fauna och fl ora, Artprojektet, samt 
åtgärdsprogrammet för att bevara våra mest hotade 
arter spelar stor roll. 

Planeringsmål

Kommunen ska ta sin del av ansvaret i arbe-
tet med miljömålen.

Vetlanda kommun ska bli en miljökommun. 

•

•

Planeringsstrategier

Kommunen ska upprätta en miljöplan 
med lokala miljömål och varje år i bokslu-
tet redovisa vilka steg som tagits för att nå 
miljömålen.

Kommunen ska medverka aktivt med åtgär-
der mot miljöproblemen och planera för att 
nå en hållbar utveckling.

•

•
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Övergripande målsättning
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Här fi nns ett berikande och varierat kultur- och 
fritidsliv.

Kulturlandskapet
Begreppet kulturmiljö brukar defi nieras som den 
miljö som formats av människan, alltså den byggda 
och brukade miljön. Fornlämningar och äldre skrif-
ter är de enda möjligheter vi har att få kunskap om 
vårt allra tidigaste ursprung. Olika kulturspår bör 
därför bevaras för framtida generationer. 

I mer eller mindre alla landskap fi nns spår av män-
niskans verksamhet. Kulturlandskapet, med sina 
odlings- och betesmarker, förmedlar kunskap om 
landsbygdens historiska utveckling och om platsens 
förutsättningar och begränsningar.

Även om Vetlanda kommun domineras av skogs-
mark så karakteriseras kommunen fortfarande av ett 
småskaligt, variationsrikt och mosaikartat kultur-
landskap, som ligger insprängt i skogslandskapet. 

•

Här fi nns gott om torp, gårdar och små byar. I 
kommunen fi nns även många välbevarade herrgårds-
miljöer. 

Ängs- och hagmarker är värdefulla delar i kultur-
landskapet och karakteristiskt för Vetlanda kom-
muns småbrutna landsbygd. Betesdjur och slåtter 
är en förutsättning för att hålla landskapet öppet 
och levande. I Vetlanda kommun fi nns fortfarande 
relativt gott om betesdjur, men trenden tyder tyvärr 
på en minskad djurhållning och därmed en igenväx-
ning av landskapet på sikt. De traditionella ängarna 
som slås med lie eller liknande är särskilt hotade. 
Om inte trenden bryts går vi mot ett mer och mer 
likriktat och storskaligt landskap. 

Historisk utveckling
Vetlanda stad har som handels- och tingsplats 
mycket gamla anor. Det stora antal runstenar som 
fi nns inom kommunen tillsammans med fl era stora 
gravfält, medeltida kyrkor och andra kulturhistoriska 
lämningar utefter Emån och dess bifl öden tyder på 
en expansiv kolonisation under yngre järnålder och 
tidig medeltid. Vetlanda blev ett centrum i Nju-
dungs östra härad. 

Järnvägen byggdes ut i kommunen framför allt 
kring sekelskiftet. Järnvägen och den därpå följande 
industrialiseringen har inte förändrat kommunens 
bebyggelsestruktur så mycket i jämförelse med andra 
närliggande kommuner. Orterna Landsbro, Ekenäs-
sjön och Kvillsfors har dock sin grund i järnvägens 
tillkomst. 

Kommunens många kyrkor har betytt mycket för 
bybildningen och sockencentra. I kommunen fi nns 

fl era kyrkor med medeltida ursprung, varav fyra 
så kallade njudungskyrkor. Lannaskede g:a kyrka, 
Myresjö g:a kyrka, Nävelsjö kyrka och Näsby kyrka 
uppfördes alla på 1100-talet i romansk stil. Njudung 
var ett av de 11 ”smålanden”, som sedermera kom 
att bilda landskapet Småland. Inget annat av ”små-
landen” har varit så rikt på medeltida stenkyrkor 
som Njudung. De välbevarade njudungskyrkorna är 
idag unika besöksmål både för kyrkobesökare och 
turister.  

Troligen har många gårdar och byar uppstått genom 
uppodling av nya områden under medeltid och 
nyare tid. Från att ofta ha legat ensamma eller i upp 
till tre brukningsenheter så kom gårdarna under 
1700- och 1800-talets kraftiga befolkningstillväxt 
att delas upp i fl er enheter. Detta ledde till små och 
svårodlade ägor, vilka så småningom slogs ihop till 
större enheter under skiftesreformen. Skiftet genom-
fördes till stor del omkring 1830-1900 i kommunen 
och medförde att många byar splittrades. 

Vetlanda kommun har en spännande gruvhistoria 
med gruvor i Ädelfors, Fredriksberg, Inglamåla och 
Hörnebo. Gruvdriften påbörjades under 1600- och 
1700-talet och pågick i de fl esta fall till slutet av 
1800-talet. Sedan början av 1900-talet har trä- och 
metallindustrin dominerat industrin i Vetlanda. 

Planering
I planeringsarbetet som rör kulturmiljöer samarbe-
tar planavdelningen med Vetlanda museum. Hjälp 
tas även emot ifrån alla de hembygdföreningar som 
fi nns i kommunen. Som stöd i planeringen fi nns en 
kulturhistorisk utredning från 1989. Rödmarkerade 
områden på karta 11 visar värdefulla kulturmiljöer 

KULTURMILJÖ

17
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från denna utredning. Detta arbete blir dock mer 
och mer inaktuellt och behovet är stort av att arbeta 
fram ett nytt kommunövergripande kulturmiljö-
program. Det är viktigt både ur turistsynpunkt och 
kunskapssynpunkt att bevara unika kulturmiljöer för 
att behålla kommunens särprägel i olika avseenden.

Skyddade områden
Karta 11 visar exempel på några av de kulturvärden i 
kommunen som är viktiga att bevara. 

Byggnadsminnen
Byggnader, miljöer eller anläggningar som har högt 
kulturhistoriskt värde kan skyddas som byggnads-
minnen enligt kulturminneslagen. Byggnadsmin-
nesförklaring görs av länsstyrelsen, som även har 
tillsynsansvaret. Vem som helst kan föreslå lämpliga 
byggnadsminnen till länsstyrelsen, men länsstyrel-
sen kan även själva lyfta fram objekt som lämpliga 
byggnadsminnen. 

Vetlanda kommun fi nns följande fyra byggnadsmin-
nen: 

Svedbomska villan, kv. Felsteget 8, Nygatan 21, 
Vetlanda.

Stenmagasinet, Ädelfors, Repperda Källagården 
3:22, Alseda socken.

Sollinska huset, kv. Trasten 5, Järnvägsgatan 9, 
Vetlanda.

Vallby säteri, Vallby 1:1, Skirö socken.

Riksintressen för kulturmiljövård
Områden som har speciellt höga kulturmiljökvali-
teter ur ett nationellt eller länsperspektiv skyddas 

•

•

•

•
Byggnadsminne

Förslag till byggnadsminne

Njudungskyrka

Runsten

Värdefull vägsträcka

Riksintresseområde

Värdefulla kulturmiljöer

Förslag till områdesbe-
stämmelser
Föreslaget kulturreservat

Förslag till riksintresse
Karta 11. Kartan visar ett urval av värdefulla 
kulturmiljöer i kommunen.
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som riksintressen för kulturmiljövård. Avsikten med 
utpekandet av riksintressen är att de statliga intres-
sena ska tas till vara i kommunens fysiska planering. 
Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa hur de 
olika riksintressena ska skyddas. Vetlanda kommun 
planerar att utarbeta områdesbestämmelser för alla 
riksintressen som saknar skydd. I Vetlanda kommun 
fi nns följande rikintresseområden för kulturmiljö:

Näsby -herrgårdslandskap med tre välbevarade 
herrgårdar från 1800-talet och Hultaby slottsruin 
från 1200-talet. 

Byestad -fornlämningsområde från yngre järnål-
dern med två av Smålands största gravfält. 

Skirö -odlingslandskap med säteri från tidigt 
1800-tal och ödekyrka från 1200-talet. 

Repperda -by med inägomark som präglas av 
länets mäktigaste stenmurar som är upp till fem 
meter breda. Här fi nns även gravfält från yngre 
järnåldern och en runsten. 

Ädelfors -gruv- och bruksmiljö med lämningar 
efter Sydsveriges enda guldgruva.

Lannaskede gamla kyrkplats - romansk absid-
kyrka samt vapenhus i trä från 1600-talet.

Stora Röslida -höjdrygg i beteslandskap med två 
äldre gårdsmiljöer och rösen från bronsålder.

Stora Ökna -välbevarad bebyggelse från 1700- 
och 1800-talet med bl.a. tvillingstugor och 
timrade bodar.

Vetlanda kommun ställer sig positiv till att byn 
Harghult och delar av byn Skinnskälla kan komma 
att klassas som riksintresse. Byarna kommer då att 
bilda en kulturhistorisk helhet tillsammans med 

•

•

•

•

•

•

•

•

byarna Ryd, Västra Grännö, Högeruda och del av 
Skinnskälla i Hultsfreds kommun i Kalmar län, där 
de redan är klassade som riksintressen. 
 
De olika miljöerna som är av riksintresse för kul-
turmiljövård kan skilja sig stort från varandra. I 
Vetlanda fi nns skyddade miljöer som både räknas till 
fornminnen och miljöer av senare datum som gruv- 
och bruksmiljöer. För att en helhet ska bevaras kan
en skyddad miljö innehålla hela landskap, fl era bygg-
nader och t.ex. omkringliggande odlingslandskap.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser syftar till att höja bygglovs-
plikten beträff ande tillbyggnader, nybyggnader, yttre 
förändringar samt rivning av byggnader, men även 
för att reglera förändringar i den yttre miljön. Kom-
munen föreslår att områdesbestämmelser görs över 
följande områden: 

KR 23. Näsby (riksintresse)
KR 24. Byestad (riksintresse)
KR 25. Stora Röslida (riksintresse)
KR 26. Skirö (riksintresse)
KR 27. Repperda (riksintresse)
KR. 29. Stora Ökna (riksintresse)
K 4. Alseda prästgård
K 19. Karlsjö säteri
K 41. Rödjenäs gård
K 26. Trishult
K 38. Sävsebo
K 54. Hallsnäs gård
K 56. Hörjesås
K 58. Ramkvilla kyrkby
K 207. Högarör
K 71. Södra Solberga kyrkby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ki 320. Skäravad kvarn och såg
K 22. Pauliströms bruk
Ki 327. Hällinge gårdskvarn
Ki 328. Isakssons snickeri, Hällinge
Harghult och del av Skinnskälla

Områdesbestämmelser fi nns redan över följande om-
råden i kommunen:

KR 22. Lannaskede gamla kyrkplats (riksintresse)
KR 28. Ädelfors bruksområden (riksintresse)
K 19. Karlstorps kyrkby
K 48. Näshults kyrkby

Kulturreservat 
Högarps by är kommunens första och enda kultur-
reservat. Det har tidigare varit ett naturreservat med 
höga naturvärden knutna till odlingslandskapet. 
Genom kulturreservatsbildningen vill man bevara 
och åskådliggöra det äldre kulturlandskapet som är 
representativt för en by i den småländska skogsbyg-
den. Området har ett välbevarat odlingslandskap 
med välhävdade ängs- och betesmarker, fägator, 
odlingsrösen, hamlade träd m.m. Även byns bygg-
nader från 1700- och 1800-talet har en välbevarad 
karaktär.

Fasta fornlämningar
”Fasta fornlämningar är lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt över-
givna” enligt kulturminneslagen. 

Utan tillstånd är det förbjudet att på något sätt änd-
ra eller skada en fast fornlämning. Den som planerar 
att uppföra en byggnad eller liknande bör i god tid 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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ta reda på om något fornminne kan tänkas beröras. 
Om det under arbetets gång påträff as fornminnen 
ska arbetet avbrytas och fornminnet anmälas till 
länsstyrelsen. 

Vetlanda kommun är rikt på fornlämningar, särskilt 
i kommunens mellersta och västra delar. Lämningar 
från yngre järnålder är vanligast, men det fi nns spår 
ända tillbaks till yngre stenålder. Byestads gravfält, 
öster om Vetlanda stad, är Smålands största. I Nju-
dung (Östra och Västra härad), som i princip utgörs 
av Vetlanda och Sävsjö kommun, fi nns ca hälften av 
alla runstenar i hela Småland.

Övriga värdefulla kulturmiljöer
Traditionellt sett är det främst enskilda byggnader 
som fått kulturhistoriskt skydd. Det blir dock vanli-
gare att man tittar på helhetsmiljön när man bedöm-
mer och skyddar kulturmiljöer. Gröna miljöer så 
som parker och kyrkogårdar med höga kulturhis-
toriska värden är viktiga att bevara för framtiden 
och bör också skyddas där det är motiverat. Dessa 
miljöer är dock naturligt föränderliga varför det är 
svårare att bevara dessa jämfört med en byggnad. 
Mer information om värdefulla gröna miljöer fi nns i 
Grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda, 2006, 
och Grönskande orter, 2008.

Även större landskapsavsnitt kan ha höga kultur-
miljövärden. I den landskapsanalys som gjorts över 
kommunen pekas särskilt värdefulla landskapskarak-
tärer ut. Denna analys visas i kapitlet naturmiljö och 
fi nns mer utvecklad i Vindbruksplanen. 

Ett annat viktigt område som traditionellt sett inte 
uppmärksammats så mycket är äldre industrimil-

jöer. I rapporten Kulturhistoriska industrimiljöer i 
Jönköpings län från 1997 fi nns 29 st industrimiljöer 
i Vetlanda kommun beskrivna. 

Även vägar kan vara historiskt värdefulla. Skriften 
Vägen i landskapet beskriver mindre vägars kultur- 
och naturvärden och här fi nns några vägar i Vetlanda 
kommun utpekade som särskilt bevarandevärda. 

Planeringsmål 

Skydda och bevara kommunens värdefulla 
kulturmiljöer för framtiden.

Utveckla och förstärka kommunens identitet 
och karaktär.

•

•

Planeringsstrategier

Ett kulturmiljöprogram ska arbetas fram.

Gruvorna ska uppmärksammas mer genom 
bättre informationsmaterial och vårdpro-
gram.

Kommunen ska arbeta för att bevara och 
synliggöra odlingslandskapets kulturmiljö-
värden. 

Områdesbestämmelser ska upprättas för 
uppräknade kulturmiljöer.

•

•

•

•

 

Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt Kulturmiljö

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Ökad satsning på kulturmiljöer kan bevara 

och vidareutveckla den lokala identiteten och 
viktiga historiska områden. 

+ Ökad satsning på kulturmiljöer kan göra Vet-
landa attraktivare som boendemiljö. 

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Ökad satsning på kulturmiljöers kan gynna 

turismen.
+ Framtagande av kulturmiljöprogram ger god 

markhushållning och möjlighet att bättre väga 
olika intressen mot varandra.

Miljökonsekvenser
+ Ett kulturmiljöprogram stödjer miljömålen Ett 

rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökon-
sekvensbeskrivning. 
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna 
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner 
och profi lera oss som en aktiv miljökommun.

Landskapet
Landskapet i Vetlanda kommun är småbrutet och 
domineras av skogsmark. Granskog är den vanligaste 
skogstypen, men barrblandskog med inslag av löv är 
också vanligt. 

Nästan all mark i kommunen är på ett eller annat 
sätt präglad av människan. Berggrund, jordarter och 
klimat ger ganska dåliga förutsättningar för odling, 
men den uppodlade mark som fi nns är förhål-
landevis bördig och består främst av moränjordar. 
Odlingslandskapet är småskaligt, variationsrikt 
och mosaikartat och ligger ofta insprängt i skogs-
landskapet. En liten del av denna mark är ogödslad 
ängs- och hagmark till vilken en mängd växt- och 
djurarter är knutna. 

•

Landskapet har en mycket varierande topografi , med 
åsar, berg, dalar, sjöar och våtmarker. De storskaliga 
rummen är få liksom tydligt uppstickande landmär-
ken. Öppna områden och siktstråk är därför väldigt 
värdefulla att bevara. Vattnet är genom de många 
vattendragen och sjöarna ofta närvarande och utgör 
ett viktigt inslag i landskapet. Vattnet är inte minst 
viktigt för den biologiska mångfalden. 

Kartan på följande sida visar kommunens så kallade 
landskapskaraktärer, vilka särskiljer sig från varandra 
genom exempelvis deras topografi  och naturtyp. 
Vissa landskapskaraktärer har pekats ut som särskilt 
visuellt känsliga för exploateringar i landskapet. I 
kommunens vindbruksplan fi nns mer information 
om landskapskaraktärerna.  

Ett hot som fi nns mot landskapet är den ökande 
igenväxning som sker då många mindre lantbruk 
lägger ner. Ett annat problem är den minskande 
tallplanteringen, vilket gör att tallskogar blir allt 
ovanligare i kommunen.

Parker och naturområden
I Vetlanda stad och kommunens samhällen är det 
viktigt att bevara parkerna och de gröna stråk som 
sträcker sig igenom bebyggelsen. Stråken är värdeful-
la dels som spridningskorridorer för växter och djur, 
men även som promenadstråk för stadens invånare. 

Under senare år har kommunen jobbat aktivt med 
att genomföra naturvårdsprojekt på olika håll i kom-
munen. Detta har bl.a. resulterat i grönstrukturpla-
ner för Vetlanda stad och kommunens större orter, 
nya fi skvägar, inhägnad av betesmarker på kommu-
nal mark m.m.  

Skyddade områden 
Vetlanda är ytmässigt en av de största kommunerna 
i södra Sverige. Storleken bidrar till det stora antalet 
skyddade naturområden som fi nns i kommunen. 
Karta 13 visar riksintressen för naturvård, natur-
reservat och Natura 2000-områden. Inventeringar 
fi nns även gjorda över bl.a. värdefulla ängs- och 
betesmarker, naturminnen, sumpskogar, nyckelbio-
toper och våtmarker i kommunen. För mer informa-
tion om kommunens naturvärden se länsstyrelsens 
hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping och 
skogens pärlor på skogsstyrelsens hemsida: http://
www.svo.se

Riksintressen för naturvård 
Dessa områden väljs ut av Naturvårdsverket i samar-
bete med länsstyrelserna. Områdena ska visa huvud-
dragen i den svenska naturen, mångfalden i naturen 
och landskapets utveckling. Områdena är ofta stora 
och ska ge representativa bilder/naturupplevelser av 
respektive regions naturtyper. I kommunen fi nns 
följande områden klassade som natur av riksintresse:

Ängs- och betesmarker

Alseda -Representativt och välbevarat odlings-
landskap med naturbetesmarker i form av öppen 
hagmark, björkhage och ekhage.

Blåsmålen -Representativt och välbevarat od-
lingslandskap med naturbetesmarker i form av 
blandlövhage, björkhage och öppen betesmark. 

Högarp -Representativt och välbevarat odlings-
landskap med naturbetesmarker i form av bland-
lövhage, björkhage och öppen hagmark. 

Karlstorp -Representativt och välbevarat odlings-

•

•

•

•

NATURMILJÖ

18
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landskap med hackslåttermarker och naturbetes-
marker i form av björkhage, ekhage och öppen 
hagmark. 

Lilla Hult -Representativt och välbevarat od-
lingslandskap med naturbetesmarker i form av 
öppen hagmark.

Lövås-Herrelida -Representativt och välbevarat 
odlingslandskap med naturbetesmarker i form 
av björkhage, blandlövhage och öppen hagmark, 
hackslått och annan öppen äng,

Repperda -Ängs- och hagmarksobjektet Rep-
perda har naturbetesmarker i form av öppen 
hagmark, ekhage och annan öppen utmark. 

Trishult -Representativt och välbevarat odlings-
landskap med naturbetesmarker i form av ekhage 
och öppen hagmark. 

Vallby -Representativt och välbevarat odlings-
landskap med naturbetesmarker i form av ekhage. 

Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstå-
ende riksintresseområdens värden bevaras genom att 
markerna fortsätter att brukas och hållas öppna på 
lämpligt sätt och att igenväxande marker restaureras.

Våtmarker, sjöar och vattendrag

Emån -Inom vattendragssystemet fi nns ett rikt 
växt- och djurliv med bl.a. fl odpärlmussla, öring, 
fi skgjuse, storlom och safsa. (gemensamt intresse 
med andra kommuner)

Farstorpsskogen -Farstorpsskogen utgörs av ett 
värdefullt våtmarkskomplex med sumpskog och 
mad vid vattendrag.

Gallakvarnså -Ett orört våtmarks- och natur-
skogsområde med höga naturvärden.

•

•

•

•

•

•

•

•

Landskapskaraktär

SOM Skogsbygd m. odl. insl. måttl. kup.

SS Skogsbygd u. bebyggelse starkt kup.

SOS Skogsbygd m. odl. insl. starkt kup.

M Myr- och mossmark

ED Emåns dalgång

OH Herrgårdslandskap

O Odlingsbygd

ÖK Örken-Klockesjön

SM Skogsbygd u. bebyggelse måttl. kup.

Visuellt känsligt landskap

BjörköbyBjörköby

LandsbroLandsbro

PauliströmPauliström

NäshultNäshultBäckabyBäckaby

VetlandaVetlanda

KvillsforsKvillsfors

Holsby-SjunnenHolsby-Sjunnen

KorsbergaKorsberga

Karta 12. Kartan visar kommunens olika 
landskapskaraktärer. Källa: Mellanrum AB
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Långemad -Långemad är ett värdefullt våtmarks-
komplex med en högt värderad mad vid sjö. 

Skälebäckamyren -Skälebäckamyren ett värde-
fullt myrkomplex bestående av ett högt värderat 
topogent kärr.

Skärlen -Skärlen är en lågproduktiv källsjö med 
oligohumöst vatten och tillhör de minst kulturpå-
verkade sjöarna i södra Sverige.

Solgenån -Området har stora ornitologiska 
värden och en rik fi sk- och bottenfauna med fl era 
hotklassifi cerade arter. 

Store mad -Store mad utgörs av värdefulla svagt 
välvda mosseytor omgivet av rikkärr med värde-
full fl ora.

Sällevadsån -Grunt, strömmande vattendrag med 
få lugnvattensträckor som håller ett av södra Sve-
riges rikaste bestånd av fl odpärlmussla. (gemen-
samt intresse med Hultsfreds kommun)

Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstå-
ende riksintresseområdens värden bibehålls genom 
exempelvis biotopåtgärder, borttagning av vand-
ringshinder samt bättre avloppsrening i närområdet. 
Hindra att hydrologin påverkas genom exempelvis 
dikning, vattenreglering eller torvtäkt. Förhindra 
avverkning av sumpskogar eller skogar intill vatten-
drag.

Geologi

Lannaskedeplatån -Lannaskedeplatån med 
dess tillförselåsar, randdelta, åsgropar och andra 
formelement utgör en nyckellokal för den geove-
tenskapliga forskningen om isavsmältningen på 
höglandet.

Skäftesfallsplatån -Skäftesfallsplatån med dess 

•

•

•

•

•

•

•

•

välutbildade skurdalar och de glacifl uviala gru-
savlagringarna har stort vetenskapligt värde för 
tolkningen av deglaciationsförloppet. 

Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstå-
ende riksintresseområdens värden bibehålls genom 
restriktivitet mot täkter, schaktningar, utfyllningar 
eller andra markarbeten.

Skog

Tjusthult -Hällmarkstallskogen i Tjusthult är 
naturskogsliknande med 250-300-åriga tallar 
med ett högt ekologiskt värde och en intressant 
moss- och lavfl ora.

Förslag till säkerställande: Verka för att ovanståen-
de riksintresseområdens värden bibehålls genom att 
exempelvis skog inte avverkas i eller intill området 
och att djurlivet inte störs av intilliggande verksam-
het.

Gruvor

Fredriksbergsgruvorna -Amfi boliter och kalkste-
nar med koppar- och zinkmineralisering.

Inglamåla -Referenslokal för järnmineralisering. 

Kleva gruva -Koppar- och nickelmineralisering 
i gabbrobergart. Värdefull övervintringslokal för 
fl addermöss.

Sunnerskogs sulfi dgruva -Kopparmineralisering 
i metasediment som är de äldsta bergartsforma-
tionerna i det transskandinaviska granit- och por-
fyrbältet. Området har betydelse för förståelsen av 
vår äldsta geologiska historia.

Ädelfors -Guldmineralisering i de äldsta bergarts-
formationerna i det transkandinaviska granit- och 
porfyrbältet. Området har betydelse för förståel-

•

•

•

•

•

•

sen av vår äldsta geologiska historia.

Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstå-
ende riksintresseområdens värden bibehålls genom 
att exempelvis ge bättre information om gruvornas 
historia och inte störa värdefullt djurliv.

Av riksintressena har nio områden värden som är 
knutna till odlingslandskapet. Fem av dem domine-
ras av våtmarker, men har ofta inslag av barr- eller 
blandskogar. Tre vattendrag, som alla befi nner sig i 
Emåns avrinningsområde, är också riksintressen för 
naturvård. Ett område skyddar naturskog och ett 
annat är en sjö. De övriga sju riksintresseområdena 
avser geologiska värden.

Naturreservat
Naturreservat bildas för att bevara värdefulla na-
turmiljöer, bevara den biologiska mångfalden och 
tillgodose behovet av friluftsområden. Varje reservat 
har tydliga bestämmelser som talar om vad man får 
göra i området, hur det ska skötas m.m. Att bilda 
ett naturreservat är det vanligaste sättet att skydda 
natur på i Sverige. Nästan samtliga naturreservat i 
kommunen klassas även som Natura 2000-områden. 
I kommunen fi nns följande områden klassade som 
naturreservat:

Bockaström
Drags udde
Färgsjömon
Helvetets håla
Höghult
Illharjen
Kråketorpsskogen
Kulla
Nävelsjön

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oxhagsberget
Runneryds bokar
Stolpaberg
Stora Illharjen
Stora och Lilla Fly
Svarta hål
Sällevadsåns dalgång
Tjusthult
Vintermossen

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Riksintresse för naturvård

Natura 2000-område

Naturreservat

Karta 13. Kartan visar vär-
defulla och skyddade natur-
områden i kommunen.

Det stora antalet naturreservat i den södra kom-
mundelen avser att skydda naturskogsartade sko-
gar och myr- och skogskomplex. I öster fi nns ett 
naturreservat på gränsen till Hultsfreds kommun 
som skyddar Sällevadsåns dalgång. Intill Vetlanda 
tätort ligger Illharjen i anslutning till Emån med 
värden för fåglar, lövskog och inte minst med värden 
knutna till Emån. I nordväst ligger Runneryds bokar 
och i väster Nävelsjön som är en viktig våtmark för 
fl yttfåglar.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av Europas mest värde-
fulla naturområden. Syftet med skyddet är att värna 
värdefulla naturtyper och till dessa knutna växt- och 
djurater. Natura 2000-områden är även riksintressen 
enligt 4 kap. 8§ miljöbalken. I kommunen fi nns föl-
jande områden klassade som Natura 2000-områden:

Björkekull
Blåsmålen
Boda
Drags udde
Emån (västra)
Fusån
Färgsjömon
Gnyltån
Helvetets håla
Högarp
Illharjen
Kråketorpsskogen (norra)
Kulla
Lilla Hult

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lindåsasjön
Möcklarp
Oxhagsberget
Repperda
Solgenån
Stolpaberg
Stora Illharjen
Stora och Lilla Fly
Svarta håls vildmark
Sällevadsån (västra)
Tjusthult
Trishult
Vintermossen
Vrången

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Natura 2000-områdena domineras i norra delen 
av kommunen av Emån och fl era andra vattendrag 
som är skyddade som Natura 2000-områden. I 
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vattendragen fi nns stammar av utter och i vissa fall 
fl odpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Dess-
utom fi nns där en ovanligt rik fauna med insekter 
och andra ryggradslösa djur.

I den södra delen av kommunen fi nns det fl era Na-
tura 2000-områden som har värden med anknytning 
till skog (t.ex. lavar, skalbaggar och frånvaro av stor-
skaligt skogsbruk) och myrkomplex (t.ex. kärlväxter, 
mossor, fåglar och en opåverkad hydrologi).

I den östra och centrala delen av kommunen fi nns 
fl era Natura 2000-områden med anknytning till 
det äldre odlingslandskapet, både i form av öppna 
betesmarker och exempelvis ekområden. Ett värde-
fullt ekområde fi nns även i Trishult, som ligger i den 
västra delen av kommunen.

Naturminnen
Naturminnnen är särpräglade naturföremål som 
behöver skyddas eller vårdas. I kommunen fi nns 
följande naturminnen (se karta 14):

Näsby kyrka, två ekar
Näsby komministerbo-
ställe, tre ekar
Gärde 1:6, en tall
Drakulla 1:8, en ek
Fröderyds prästgård, 
en ask
Gudmundsås Söder-
gård 1:2, en ek
Hallsnäs 1:1, en tall
Beskvarn 1:1, fem 
askar

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Kännestubba Väster-
gård 2:1, en vildapel
Farstorp 3:1, en tall
Farstorp 3:1, en ek
Sunnerskog 4:1, en ek
Prästtorp 1:2, tolv ekar
Vallby bolsäng, en tall
Arvidshög 1:1, en ek
Sjöagård 1:3, en ö
Bökarp Stora 2:5, en 
enbacke

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Djur- och växtskyddsområden
Denna skyddsform används om det behövs särskilt 
skydd för en djur- eller växtart inom ett område. Då 
får länsstyrelsen eller kommunen meddela före-
skrifter som inskränker rätten till jakt och fi ske eller 
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla 
sig i området. Det vanligaste skyddet är att skapa 
störningsfria områden under vår och försommar 
till skydd för fågellivet. I kommunen fi nns följande 
växt- och djurskyddsområden:

Prästön i Nömmen
Uddö i Nömmen
Mågeboön i Hjärtasjön
Petersborg i Klockesjön

1.
2.
3.
4.

Rönnahällarna i Saljen
Löjeholmen i Saljen
Eriksholme i Saljen
Drags udde

5.
6.
7.
8.

Värdefulla vatten
Värdefulla sjöar och vattendrag har pekats ut av alla 
län inom arbetet med miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag. De har pekats ut som särskilt värdefulla 
för naturvård eller fi ske.

Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som 
biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde 
får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som 
kan skada naturmiljön. Regeringen har beslutat att 
följande mindre mark- och vattenområden i jord-
bruksmark utgör biotopskyddsområden (så kallat 
generellt biotopskydd): 

Alléer (minst 5 träd) 

Källor med omgivande våtmark (högst 1 hektar) 

Odlingsrösen 

•

•

•

Pilevallar 

Småvatten och våtmarker (högst 1 hektar) 

Stenmurar 

Åkerholmar (högst 0,5 hektar)

Länsstyrelsen och skogsstyrelsen kan efter särskilt 
beslut även skydda andra typer av områden. 

Planeringsmål

Kommunens värdefulla naturområden ska 
skyddas och bevaras.

Variationen mellan olika naturtyper och 
landskap ska skyddas och bevaras.

•

•

Planeringsstrategier

En naturvårdsplan ska tas fram över kom-
munen.

Skydda visuellt känsliga landskapstyper mot 
större exploateringar.

Deltaga aktivt i att behålla mångfalden av 
skogstyper i kommunen.

Öka andelen bete på befi ntlig kommunal 
mark för att hålla landskapet öppet.

Värna om gröna stråk i kommunens samhäl-
len. 

Medverka till att andelen skyddad natur 
ökar. 

Riksintresseområdena ska skyddas och 
bevaras.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun 79

N
AT

U
RM

IL
JÖ

Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt Naturmiljö

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Satsningar på naturmiljön kan skapa bättre 

möjligheter att vistas i naturen, vilket är posi-
tivt för folkhälsan. 

+ Ökad satsning på naturmiljöer kan göra Vet-
landa attraktivare som boendemiljö. 

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Skydd av naturområden kan vara ett hinder för 

exploatering och hindra fortsatt utveckling. 
+ Framtagandet av en naturvårdsplan ger god 

markhushållning och möjlighet att bättre väga 
olika intressen mot varandra.

Miljökonsekvenser
+ Strategierna i avsnitt naturmiljö förväntas 

stödja fl era av miljömålen, bl.a. Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Levande sjöar och 
vattendrag, Ett rikt odlingslandskap samt Ett 
rikt växt- och djurliv.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökon-
sekvensbeskrivning. 

Värdefulla vatten (naturvård)

Naturminne -punkt

Naturminne -område

Växt- och djurskyddsområde
Karta 14. Kartan visar värdefulla och skyddade 
naturområden i kommunen.
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna 
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner 
och profi lera oss som en aktiv miljökommun.

Bakgrund
Vatten är grunden till allt liv och har stor betydelse 
inom många olika områden. Sjöar och vattendrag 
kan ha stora naturvärden och samtidigt användas till 
fritidsaktiviteter så som bad och fi ske. Vattenområ-
den lockar också till sig folk p.g.a. sina höga estetiska 
värden och förser kommunens invånare med dricks-
vatten. Det är av fl era olika anledningar väldigt 
viktigt att kommunens vattenområden skyddas mot 
försämrad vattenkvalitet.  

EU beslutade i december 2000 om ett ramdirektiv 
för vatten och 2004 beslutade Sveriges regering om 
en nationell lagstiftning om en särskild vattenför-
valtningsförordning (SFS 2004:660) samt organi-
sation för den svenska vattenförvaltningen genom 

•

den nya vattenmyndigheten. Förordningen syftar 
till att skydda och förbättra vattenresurserna samt 
förhindra fortsatt försämring. Vattenmyndigheten 
har tillsammans med andra myndigheter pekat ut 
s.k. vattenförekomster som utgörs av större sjöar, 
vattendrag (se karta 15) och grundvattenmagasin. 
För varje vattenförekomst har fastställts olika status 
avseende t.ex. ekologi, vattenkemi och för grund-
vatten även kvantitativ status. Målsättningen är 
att samtliga vattenförekomster ska hålla minst god 
status till 2015, undantagsvis till 2021. Under 2009 
gav Vattenmyndigheten ut ett förslag på förvalt-
ningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer 
och miljökonsekvensbeskrivning för bl.a. Södra 
Östersjöns vattendistrikt, där Vetlanda kommun 
ingår. Förutom vattendirektivet styrs miljöarbetet 
kring sjöar, vattendrag och grundvatten av ett antal 
nationella miljömål (se kapitel miljömål).

Kommunens vattenförekomster
Vetlanda kommun ligger inom Emåns och Mörrum-
såns avrinningsområden varav Emåns utgör största 
arealen (se karta 15). Sjöar större än 100 ha och 
vattendrag med ett avrinningsområde större än 10 
km2 klassas som så kallade vattenförekomster. Inom 
kommunen fi nns totalt 34 sjöar, 44 vattendrag (eller 
delar av större vattendrag) samt 30 stycken grund-
vattenmagasin som utgör s.k. vattenförekomster. 
Det fi nns givetvis fl er sjöar och vattendrag i kommu-
nen, men dessa är samtliga mindre än den fastställda 
storleksgränsen för vattenförekomster och kallas för 
”övrigt vatten”.  

Emån
Emån är sydöstra Sveriges största vattendrag (4470 
km2) med källfl ödena belägna som högst 330 m.ö.h. 

på nordvästra småländska höglandet och mynningen 
i Kalmarsund. Landskapet är kuperat och består till 
största delen av skogsmark med moränjordarter och 
en berggrund som domineras av graniter, vulkaniter, 
metasedimentära bergarter och gnejser. Avrinnings-
området är relativt nederbördsfattigt, men avsak-
naden av större sjöar i de nedre delarna av Emåns 
huvudfåra bidrar till ett mycket varierande fl öde. 
Emåns huvudfåra och fl era bifl öden utgör riksintres-
se för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv med 
fl era utpekade Natura 2000-områden. Avrinnings-
området hyser mycket höga naturvärden genom sin 
artrikedom och förekomst av skyddsvärda och unika 
naturtyper. Karaktärsarter för Emån är bl.a. havsör-
ing, mal, fl odpärlmussla, tjockskalig målarmussla, 
kungsfi skare, strömstare, forsärla och utter.

Mörrumsån   
Mörrumsåns avrinningsområde är något mindre än 
Emåns (3369 km2) och har källfl ödena i de sydli-
gaste delarna av småländska höglandet och myn-
nar i Pukaviken i Blekinge skärgård. Landskapet 
är mycket varierande med både starkt kuperad och 
fl ack terräng och utgörs huvudsakligen av skogs-
mark. Berggrunden består av granit, vulkanit och 
gnejs och den dominerande jordarten är morän. 
Mörrumsån har höga naturvärden med artrik fl ora 
och fauna. Likt Emån utgör den riksintresse för 
naturvård och friluftsliv med fl era utpekade Natura 
2000-områden. Några av de arter som karaktäriserar 
Mörrumsån är lax, havsöring, sandkrypare, fl odpärl-
mussla, tjockskalig målarmussla, strömstare, forsärla 
och fi skgjuse. 

Organisation
Vetlanda kommun ligger inom Södra Östersjöns 

YT- & GRUND-

VATTEN

19
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vattendistrikt med vattenmyndigheten stationerad i 
Kalmar med s.k. beredningssekreteriat vid respektive 
länsstyrelse inom distriktet. Den lokala vattenför-
valtningen inom respektive avrinningsområde sker i 
huvudsak genom s.k. vattenråd. Vattenråd för Emån 
och Mörrumsån är Emåförbundet i Vetlanda res-
pektive Mörrumsåns vattenråd. Vattenråden består 
i regel av representanter från kommuner, näringsliv 
och organisationer m.fl .

Statusklassning
Statusklassningen av vattenförekomsterna inom 
kommunen visar att närmare hälften av vattendra-
gen och nästan samtliga sjöar uppfyller kravet på 
god ekologisk status (se karta 15) medan den kemis-
ka statusen är god i samtliga sjöar och vattendrag.  
Fastställda miljökvalitetsnormer anger att samtliga 
vattenförekomster med några få undantag ska uppnå 
god status fram till 2015 (se tabell 3). En riskanalys 
visar dock att närmre hälften av sjöarna och drygt 
hälften av vattendragen riskerar att inte uppnå eller 
behålla god status fram till 2015. Grundvattenmaga-
sinen inom kommunen har samtliga god kemisk och 
kvantitativ status, men åtta stycken av dessa löper 
risk att inte bibehålla god kemisk status fram till 
2015 (se karta 16 och tabell 2). Mer information om 
statusklassning och miljökvalitetsnormer m.m. fi nns 
på hemsidan www.viss.lst.se  

Grundvatten
Det är viktigt att skydda befi ntliga grundvattenföre-
komster för att säkra en god vattentillgång och god 
kvalitet på grundvattnet i framtiden.

En grundvattenakvifär är en geologisk bildning som 
lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och 

Karta 15. Kartan visar den ekologiska statusen på 
kommunens sjöar och vattendrag.

MörrumsånMörrumsån

EmånEmån

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk status

Övriga vatten

Gräns mellan Emåns och Mörrumsåns 
avrinningsområde
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så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvin-
nas ur den i användbara mängder. I en akvifär kan 
det fi nns ett eller fl era grundvattenmagasin.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) gör under-
sökningar av grundvatten i hela landet. De ansvarar 
även för uppföljningen av miljömålet Grundvatten 
av god kvalitet.
Hur stora grundvattentillgångarna är, beror på berg-
grundens och jordarternas egenskaper. En upp-
sprucken och porös jordart eller berggrund innehål-
ler mer grundvatten än en tät eller kompakt jord 
eller bergart. 

Grundvattenreservoarerna i Sverige fi nns framförallt 
i våra rullstensåsar. I Vetlanda kommun fi nns det en 
koncentration av grundvattenförekomster bl.a. längs 
Emådalen, längs Vetlandabäcken mellan Ekenäs-
sjön och Vetlanda, på Lannaskedeplatån samt kring 
Björköby (se karta 16). Dessa områden är särskilt 
känsliga för utsläpp som kan nå grundvattnet. 

Planeringsmål

Kommunens vattenförekomster (yt- och 
grundvatten) ska uppnå eller behålla god 
ekologisk och kemisk status enligt fastställda 
miljökvalitetsnormer.

Risken för och konsekvenserna av översväm-
ningar ska minska.

•

•

Tabell 2. Tabellen visar de grundvattenförekomster 
i kommunen som riskerar att inte bibehålla en god 
kemisk status till år 2015.

Planeringsstrategier

Fortsatt kalkning och kalkeff ektuppföljning i 
kommunens försurningsskadade vatten.

Fortsatt biologisk återställning inom kalkade 
områden, t.ex. fi skvägar och biotopvård.

Tillsammans med vattenråden ska ett lokalt 
åtgärdsprogram utvecklas för vattenförekom-
sterna inom kommunen.

Samarbete inom Emåns och Mörrumsåns 
avrinningsområde för att minska risken för 
översvämningar inom kommunen.

Kommunen ska främja rekreation och uthål-
ligt nyttjande av ytvatten, t.ex. fi ske, bad och 
kanoting.

Krav på hög skyddsnivå och inventering av 
enskilda avlopp.

•

•

•

•

•

•

Vattenförekomst 
namn

Kemisk status 2009 Kvalitetskrav och 
tidpunkt

Kompletterande krav 
för skyddade områden

Risk kemisk 
status 2015

Miljöproblem/orsak Kommentarer

Flugeby God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

risk Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Är belägen i anslutning till RV 47

Väster om 
Myresjömossen

God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

Krav enligt dricksvatten-
föreskrifterna

risk Grundvattenförekomsten är eventuellt påverkad av kvicksilver. 
Utredning/verifi ering pågår.

Korsar RV 127 och ligger inom 
delar av Landsbro

Kristinelund God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

Krav enligt dricksvatten-
föreskrifterna

risk Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Är belägen under åkermark i 
anslutning till Landsbro

Rösa-Sandskog God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

Krav enligt dricksvatten-
föreskrifterna

risk Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Är belägen inom Holsbybrunn 
och RV 47

Nydala-Byestad God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

risk Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Ligger till stora delar inom 
Vetlanda tätort

Gölåsen God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

Krav enligt dricksvatten-
föreskrifterna

risk Grundvattenförekomsten är eventuellt påverkad av kvicksilver. 
Utredning/verifi ering pågår.

Belägen under åkermark och delar 
av virserum

Ekenäs-
Kvarndammen

God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

risk Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Belägen inom centrala Ekenässjön 
och RV 31

Gettinge God kemisk 
grundvattenstatus

God kemisk status 
2015

Krav enligt dricksvatten-
föreskrifterna

risk Grundvattenförekomsten är eventuellt påverkad av kvicksilver. 
Utredning/verifi ering pågår.

Belägen inom delar av Vetlanda 
och RV 125
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Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt  Yt- & grundvatten

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Möjligheter kan skapas för bättre friluftsliv och 

fi ske. 

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Åtgärder innebär investeringskostnader.
+ Åtgärder ger ett långsiktigt uthålligt utnytt-

jande av vattenresurser, vilket kan förhindra 
framtida oförväntade kostnader. 

Miljökonsekvenser
+ Åtgärder kan ge en bättre vattenkvalitet och en 

större biologisk mångfald.
+ Strategierna i avsnitt yt- och grundvatten för-

väntas stödja fl era miljömål som t.ex. Levande 
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet och Myllrande våtmarker. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökon-

Karta 16. Kartan visar den kemiska statusen på kom-
munens grundvattenförekomster.

God kemisk status

God kemisk status men med risk 
för att inte uppnå detta år 2015
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Vattenförekomst 
namn

Ekologisk status 
eller potential 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

Miljöproblem/orsak Kommentarer Möjliga åtgärder

Aspö Damm Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2015

Provfi ske har visat måttligt index, 
troligen inget problem

 Vattenförekomsten bör klassas som konstgjord eller 
modifi erad

Ingen, ev. provfi ske. Hög skyddsnivå gäller för 
avlopp.

Vrången Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2015

Flodkräftan är utslagen  Möjligen olaglig inplantering av signalkräfta Nytt provfi ske

Skirösjön Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Övergödning pga enskilda avlopp 
och markanvändning

 Växtplankton och siktdjup har måttlig status Kontroll av enskilda avlopp och mark-användning. 
Hög skyddsnivå gäller för avlopp. 

Vetlandabäcken Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Övergödning, miljögifter, fysisk 
påverkan m.m.

 Många parametrar visar dålig - måttlig status, recipient 
för dagvatten i Vetlanda stad

Fortsatt biotopvård, dagvatten-åtgärder och 
övervakning. Hög skyddsnivå gäller för avlopp.

Gårdvedaån Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Försurning och fysisk påverkan Fisk har måttlig status Fortsatt kalkning och övervakning samt biotopvård

Emån: Vetlanda-
bäcken - Grumlan

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Låga öringtätheter och ingen 
rekrytering av fl odpärlmussla pga 
fysisk påverkan och reglering

Problematiken på sträckan är väldokumenterad, framför 
allt inom Illharjens reservat, åtgärder är planerade

Biotopvård och omprövning/-nedläggning av 
vattendom. Hög skyddsnivå gäller för avlopp.

Solgenån: Emån 
- Brunnshulta-
dammen

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan och reglering Korttidsreglering och minskat fl öde i huvudfåran pga 
kraftverkskanal. Sträckan är biotopvårdad 2009 och fl er 
åtgärder är planerade

Fortsatt biotopvård och omprövning av vattendom 
(minimitappning och minskad korttidsreglering)

Emån: Flögen - 
Tjurken

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan och 
markavvattning

Sträckan projekterad 2009 för biotopvård Biotopvård enligt plan. Hög skyddsnivå gäller för 
avlopp.

Alsedabäcken Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan Rensningar, rätningar och annan fysisk påverkan samt 
måttlig fi skstatus

Biotopvård och elfi skeundersökningar

Emån: Aspödamm 
- Vetlandabäcken

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan och reglering Rensningar och vandringshinder bidrar till dålig 
reproduktion av öring

Biotopvård. Hög skyddsnivå gäller för avlopp. 

Sällevadsån: Flen 
- Källan

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan Vattendraget är bitvis sänkt och rätat och en sjö i de 
översta delarna är sänkt

Biotopvård (projektering utfördes 2009)

Skärveteån: Saljen 
- Skirösjön

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Övergödning och fysisk påverkan Samma problematik som i Skirösjön samt att sträckan är 
kanaliserad

Ingen åtgärd i vattendraget, se åtgärder för 
Skirösjön

Hjärtån Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Övergödning och fysisk påverkan Fiskstatus och näringsstatus är måttlig, förekomst av 
vandringshinder

Biotopvård, fi skvägar och översyn av mark-
användning, ensk. avlopp. Hög skyddsnivå gäller 
för avlopp.

Tabell 3. Tabellen visar de sjöar och vattendrag i kommunen 
som inte uppnår en god ekologisk status.
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Vattenförekomst 
namn

Ekologisk status 
eller potential 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

Miljöproblem/orsak Kommentarer Möjliga åtgärder

Solgenån: Klinte-
dammen - Solgen

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan och 
vandringshinder 

Sänkt och rätad vid sänkningen av Solgen, mkt få 
strömmande biotoper. Åtgärder projekterade 2008

Biotopvård, våtmarker och fi skväg vid Värne

Nygårdsbäcken 
Skede

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Vandringshinder Omlöp samt åtgärd vid vägtrumma åtgärdat 2009 Uppföljning med elfi ske

Emån: 
Pauliströms-ån-

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan, vandringshinder 
och reglering samt punktkällor

Provfi ske saknas på sträckan Provfi ske och projektering av åtgärder. Hög 
skyddsnivå gäller för avlopp.

Emån: Gnyltån 
- Aspödamm

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan, vandringshinder 
och reglering samt punktkällor

Fler provfi skelokaler är önskvärda för att få bättre 
bedömningsunderlag

Nytt provfi ske, biotopvård. Hög skyddsnivå gäller 
för avlopp.

Krabbebäcken Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan och 
vandringshinder

Fisk har måttlig status, vandringshinder har varit 
motiverat att behålla för att undvika spontan 
uppvandring av signalkräfta till Vrången.

Nytt provfi ske, biotopvård, ev. fi skväg

Nyemålaån: 
Linden-Ögeln

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan, försurning och 
vandringshinder

Sträckan projekterad för biologisk återställning, åtgärder 
pågår

Genomför biotopvård enligt plan, fortsatt kalkning 
samt uppföljning

Gårdvedaån: 
Säljen - Hagasjön

Otillfredsställande 
ekologisk status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan och försurning Ingår i kalkningsområde Fortsatt kalkning och övervakning, biotopvård

Emån: Tjurken 
- Kroppån

Otillfredsställande 
ekologisk status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan Utgör till största delen en kanal genom den sänkta sjön 
Nävelsjön, bör klassas som kraftigt modifi erad

Provfi ske och projektering av åtgärder. Hög 
skyddsnivå gäller för avlopp.

Solgenån: Brunns-
hultadammen - 
Klintedammen

Otillfredsställande 
ekologisk status

God ekologisk 
status 2021

Fysisk påverkan, vandringshinder 
och fl ödesregim 

Mkt kort sträcka i torrfåran mellan stora dammar 
och vandringshinder, N2000 pga fl odpärlmussla, 
öringförekomst troligen svag, fi skväg dock låg prio, 
projekterad 2008

Biotopvård, översyn av reglering, fi skväg har låg 
prio

Traneboån Otillfredsställande 
ekologisk status

God ekologisk 
status 2021

Försurning, vandringshinder och 
fysisk påverkan

Dåligt undersökt vattenförekomst Fortsatt kalkning, projektering av åtgärder

Ramkvillaån Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Övergödning och fysisk påverkan Fiskundersökningar saknas Åtgärder projekterade, provfi ske. Hög skyddsnivå 
gäller för avlopp.

Mörrumsån: 
Änghultasjön - 
Boskvarnasjön

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Försurning och fysisk påverkan Preliminärt kraftigt modifi erat vatten Fler undersökningar och projektering av åtgärder

Lugnån: Asasjön - 
Holmeshultasjön

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk 
status 2021

Försurning och fysisk påverkan Dåligt undersökt vattenförekomst Fortsatt kalkning, projektering av åtgärder

Örken Otillfredsställande 
ekologisk status

God ekologisk 
status 2015

Försurning Otillfredsställande status pga fytoplankton och allmänna 
fys-kem förhållanden, fi skstatus dock god

Fortsatt uppföljning



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun86

D
RI

CK
SV

AT
TE

N
 &

 A
VL

O
PP

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna 
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner 
och profi lera oss som en aktiv miljökommun.

Inom perspektiv Livskvalitet Vetlanda – närhet och 
folkhälsa anges målet:

Här fi nns en trygg, säker och sund miljö, närhet 
till service och många mötesplatser och tillgång 
till det ”enkla vardagslivet”.

Verksamhetsområden
Inom kommunen fi nns idag verksamhetsområden 
för vatten och avlopp (VA) i följande orter: Vet-
landa, Björköby, Ekenässjön, Nävelsjö, Landsbro, 
Myresjö, Bäckaby, Ramkvilla, Korsberga, Näshult, 
Farstorp, Nye, Hultanäs, Stenberga, Skirö, Skede, 
Sjunnen, Holsbybrunn, Kvillsfors och Pauliström. 

Verksamhetsområden för vattenförsörjning eller av-

•

•

lopp ska inrättas om det behövs i ett större samman-
hang. Syftet med verksamhetsområdet är att skydda 
miljön eller människors hälsa. Lagen om allmänna 
vattentjänster reglerar dessa frågor. 

Med hänsyn till bebyggelsetryck, risken för påverkan 
på sjöar och vattendrag samt med stöd av lagen om 
allmänna vattentjänster så föreslås en utredning om 
inrättande av nya verksamhetsområden på platserna 
som beskrivs i följande text. 

Sandlandet/Byaberg 
Enligt tidigare prioritering ska utbyggnad göras un-
der 2009-2011. För närvarande verkar en utbyggnad 
kunna påbörjas under 2011. Området ska detalj-
planeläggas. En inventering av avloppsstandarden 
kommer att göras inför inrättandet av verksamhets-
område.

Karta 17. Kartan visar utredningsområdena Sandlan-
det/Byaberg och Hökås/Sjölund.

Hökås/ Sjölund 
Förslag kommer att läggas om att ett verksamhets-
område inrättas och utbyggnad beräknas kunna ske 
2011-2014. Utredning av avloppssituationen är 
genomförd. Inom området fi nns ett visst tryck på 
nybyggnation och omvandling från fritidsboende till 
permanentboende.

Kristinelund
Området ligger i direkt anslutning till Nömmen. 
Totalt fi nns det ca 120 hus i området, mestadels 
fritidshus. Ett fl ertal fritidshus nyttjas hela som-
marhalvåret. Huvuddelen av husen ligger på arren-
detomter. En utredning av produktionskapaciteten i 
vattenverket måste göras innan planerna på ett utö-
kat verksamhetsområde behandlas vidare. Området 
fi nns med i en preliminär plan för utbyggnad under 
2011-2014.

Karta 18. Kartan visar utredningsområdena Kristine-
lund och Matmorsudde.

DRICKSVATTEN 

& AVLOPP

20
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Matmorsudde 
Udden ligger i södra delen av Nömmen. Här fi nns 
idag 12 fastigheter varav två permanentboende. 
Ett spillvattenavlopp planeras att anslutas till en 
gemensamhetsanläggning för området med tre-
kammarbrunn, markbädd samt efterpolering. Den 
gemensamma anläggningen kommer att inrättas av 
de boende i egen regi under 2009-2010.

Byestad/Flugeby
Området är beläget längs Emån och berör ett 30- 
tal fastigheter. Emån är av riksintresse och många 
diff usa utsläpp påverkar ån negativt. Inventering 
av avloppsstandarden kommer att göras. Vidare 
utredning om ev. inrättande av verksamhetsområde 
kommer därefter att ske. 

Karta 19. Kartan visar utredningsområdet Byestad/
Flugeby.

Ädelfors
Ädelfors bebyggelse delas av Emån som fl yter genom 
samhället. Den södra delen har en gemensamhets-
anläggning för vatten och avlopp som drivs av en 
samfällighetsförening. Den norra delen har egna 
enskilda lösningar av varierad standard. I området 
fi nns 24 hus, varav ett museum och en turistanlägg-
ning. Områdets närhet till Emån och standarden 
på fl ertalet avloppsanläggningar gör att behov fi nns 
att området norr om Emån utreds för ev. anslutning 
till kommunalt VA. Det fi nns inget reningsverk i 
närheten, vilket gör att en lokal avloppslösning i så 
fall måste anordnas. Som alternativ kan en VA-sam-
fällighet även på norra sidan vara en lösning.

Karta 20. Kartan visar utredningsområdet Ädelfors.

Björnhult
Här fi nns tre hus som är anslutna till en gemensam 
trekammarbrunn. Anläggningen drivs av Vetab. 
Efterföljande rening är otillfredsställande och måste 
åtgärdas. Området avvattnas via ett bifl öde till Mör-
rumsån. Mellan Björnhult, Vetlanda kommun, och 
Lindshammar, Uppvidinge kommun, fi nns områden 
som är förorenade av glasbruksverksamhet varför 
det är svårt att göra en anslutning till Lindshammars 
avloppsreningsverk. Vidare utredning om anslutning 
är möjlig vid någon annan anslutningspunkt norr 
om föroreningarna ska göras. Är en sådan anslutning 
genomförbar bör om möjligt fl er fastigheter anslutas.
 

Karta 21. Kartan visar utredningsormådet Björnhult.
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Enskilda avloppsanläggningar
Inför beslut om nytt eller utvidgat verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp görs en inventering och 
besiktning av befi ntliga avloppsanläggningar i aktu-
ellt område. En enskild avloppsanläggning bör ha 
fullgod rening av avloppsvatten fram till dess anslut-
ning till kommunalt avlopp sker. Om reningen är 
undermålig kan krav komma att ställas på åtgärder. 
Åtgärderna ska dock vara skäliga och anpassas till 
riskbild, kostnad och tidpunkt för anslutning.

Bygglov får enligt plan- och bygglagen endast med-
ges om det fi nns möjlighet att ordna vatten och av-
lopp på en fastighet. Vid om- och tillbyggnad fi nns 
i många fall en befi ntlig avloppsanläggning som kan 
nyttjas om den bedöms godtagbar. Vid tillkomman-
de WC  läggs en sluten tank som komplement eller 
annan toalett än vattentoalett. 

Vid nybyggnation, eller där ingen avloppsanläggning 
fi nns sedan tidigare, kan temporära lösningar som 
en sluten tank för avloppsvatten tillämpas. Detta är 
endast lämpligt om tidpunkten för anslutning till 
kommunalt avlopp är högst tre år. Överstiger tid-
punkten för anslutning tre år bör krav på en enskild 
avloppsanläggning med fullgod rening ställas.

Planeringsmål

Kommunens verksamhetsområden för vat-
ten och avlopp ska byggas ut i enlighet med 
lagens intentioner och upprättad plan.

•

Planeringsstrategier

Genomförande av slutsatserna i utredningen 
av nya och utvidgade verksamhetsområden 
enligt ovan. 

Utökning av detaljplanelagt område i anslut-
ning till ett befi ntligt verksamhetsområde 
ska innebära att verksamhetsområdet utökas.

Enskilda avlopp i områden aktuella för kom-
munal utbyggnad av VA behandlas enligt 
ovanstående text.  

•

•

•

Vattenskyddsområden
Tillgång till rent dricksvatten är viktigt för män-
niskors hälsa. Inom Vetlanda kommun fi nns därför 
sedan tidigare vattenskyddsområden som skyddar 
kommunala vattentäkter. För närvarande pågår en 
översyn av dessa och gamla ersätts efterhand med 
nya.

Grundvattentäkter
För Vetlanda, Nye, Bäckaby, Korsberga, Ramkvilla, 
Björköby, Kvillsfors och Näshult fi nns nya vatten-
skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter 
beslutade 2009 och 2010.

Sedan tidigare fi nns skyddsområden med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Holsby, Landsbro, Hultanäs, 
Skede och Farstorp. Utredning pågår huruvida nya 
skyddsföreskrifter för Hultanäs och Stenberga ska 
upprättas p.g.a. deras ringa storlek. Nävelsjö och 
Holsby vattenverk planeras att läggas ner under 
2010. Planer på nedläggning av Skede och Farstorps 
vattenverk fi nns också, dock är ingen tidsplan upp-

rättad för dessa två. Nedlagda vattenverk ersätts med 
vatten från andra närliggande vattenverk. Uppdate-
ring av Landsbro vattenskyddsområde avvaktas med 
till dess att utvärderingen av provpumpningen av 
den nya brunnen är avklarad i slutet av 2010.  

Ytvattentäkter
Fyra sjöar och ett rinnande vattendrag är idag ytvat-
tentäkter och ska också i framtiden vara det. Det är 
Nömmen som förser Björköby med dricksvatten, 
Grumlan (Emån) och Lindåsasjön (reservvattentäkt) 
som försörjer Vetlanda och Ekenässjön, Övrasjön 
som försörjer Skirö och Pauliströmsån som försörjer 
Pauliströms samhälle. I alla dessa sjöar och vatten-
drag är det viktigt att vattenkvaliteten är god så att 
de tryggas som vattentäkter. För Lindåsasjön fi nns 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföre-
skrifter beslutade 2009.

Örken i Ramkvilla, som ligger i Mörrumsåns övre 
fl odsystem, har pekats ut som framtida vattentäkt 
för Växjö kommun. Skyddsföreskrifter för Örken 
fi nns.

Planeringsmål

Vattentäkter ska ha en god vattenkvalitet och 
skyddas mot föroreningar.

•
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Planeringsstrategi

Vattenskyddsområden med skyddsföreskrif-
ter ska upprättas för samtliga kommunala 
grund- och ytvattentäkter, med mer än 10 
m3 vattenleverans per dygn, som fi nns kvar 
efter omstrukturering och nedläggning av 
vissa vattenverk.

•

Hög skyddsnivå för enskilda       
avlopp
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:7 
ska enskilda VA-anläggningar i vissa fall ha hög 
skyddsnivå. Kommunen har utifrån detta pekat ut 
områden där krav på hög skyddsnivå generellt kom-
mer att gälla. Varje anläggning måste dock prövas 
utifrån platsens förutsättningar (se karta 22).

Utifrån hälso- och miljöskyddsaspekter bedöms att 
hög skyddsnivå, enligt Naturvårdsverkets allmänna 
råd 2006:7, generellt ska gälla för områden vid 
följande sjöar, vattendrag och badplatser: (Varje 
anläggning måste dock prövas utifrån platsens förut-
sättningar) 

100 m från strandlinjen vid följande sjöar och 
vattendrag; Klockesjön, Flögen, Norrasjön, Tjur-
ken, Nömmen, Övrasjön, Skirösjön, Lindåsasjön, 
Grumlan, Emån, Vetlandabäcken, Hjärtaån samt  
Ramkvillaån (rödmarkering på kartbild). 

100 m utefter strandlinjen från badplatserna; 
Ekenässjön, Bjädesjö, Hjälmåkra, Lammåsa, Hår-
dasjö, Karlsjö, Karsnäsasjön, Kolsjön, Paddinge-
torp, Ramsebo, Bodaryd, Serarp, Skede, Sörasjön 

•

• 100 m kring kommunal badplats

100 m kring sjö & vattendrag med hög skyddsnivå

Nya skyddsområden för vattentäkt

Gamla skyddsområden för vattentäkt
Karta 22. Kartan visar skyddsområden för vattentäkter 
samt områden med hög skyddsnivå för enskilda avlopp.
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och Trollebo (rödmarkering på kartbild). 

Inom vattenskyddsområden (blå markering på 
kartbild). 

Planeringsmål

Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.•

Planeringsstrategi

Enskilda avlopp ska i särskilt utpekade om-
råden enligt ovan, ha en hög skyddsnivå.  

•

Kommunala avloppsreningsverk
En eff ektiv rening av spillvatten är nödvändigt för 
att bibehålla kvaliteten på de vattenresurser som 
fi nns i kommunen. Avloppsreningsverk i det all-
männa VA-nätet fi nns på 17 platser, dessutom fi nns 
trekammaranläggningar som drivs av VA-huvud-
mannen på två platser i kommunen. 

En planering för att minska antalet avloppsrenings-
verk fi nns. Det är i första hand några av de mindre 
verken som kommer att avvecklas. Spillvatten från 
Nävelsjö kommer att ledas till Landsbros renings-
verk och spillvatten från Skede kommer att ledas till 
Holsby reningsverk. En samordning mellan Nye och 
Farstorp ses också som möjlig. Det inbördes avstån-
det mellan övriga orter gör att det för tillfället inte 
är aktuellt med fl er sammanbindningar på renings-
verkssidan.

•
Dagvatten
Dagvatten är det regn- och smältvatten som ham-
nar på hårdgjorda ytor som t.ex. gator, torg och 
takytor. Dagvattnets hantering är viktig dels för 
att undvika föroreningar i miljön och dels för att 
undvika översvämningar med egendomsskador som 
följd. Traditionellt sett har detta gjorts genom att 
dagvattnet via brunnar och ledningar förts ut till 
närmsta vattendrag. Nackdelar med detta system 
är att dagvattnet inte renas och inte heller minskar 
i mängd under sin väg ut till recipienten (sjön eller 
vattendraget). Dagvatten bör istället i högre grad tas 
omhand lokalt, d.v.s. att det tas upp av vegetation 
på platsen och renas på sin väg ner genom marken 
innan det når ut till recipienten. 

Emåförbundet analyserade år 2000 dagvattnets på-
verkan i Emåns avrinningsområde. Konkreta förslag 
till åtgärder fi nns framtagna i dokumentet Förslag 
till dagvattenåtgärder Vetlanda kommun, fl era av 
dessa har också genomförts. Framtida fördjupningar 
över tätorter i kommunen bör väga in dessa åtgärder 
tillsammans med övriga intresseområden. År 2001 
utarbetades ett förslag till dagvattenpolicy inom 
avrinningsområdet. Anslutningspolicy för indu-
striell verksamhet fi nns framtagen av Vetab. Denna 
behandlar till viss del också dagvatten. Tillämpliga 
delar i ovanstående dokument återfi nns som pla-
neringsstrategier i nedanstående punkter och gäller 
hela kommunen.

Planeringsmål 

Dagvattensystemen ska vara utformade så att 
tätorternas byggnader och anläggningar inte 
skadas av dagvatten. 

Den naturliga vattenbalansen ska, så långt 
det är tekniskt möjligt, inte påverkas nega-
tivt av tätorternas utveckling.

•

•

Planeringsstrategier

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska 
tillämpas där det är möjligt.

Tillförseln av föroreningar till dagvattensys-
temen ska begränsas.

Dagvattensystemen ska utformas så att så 
stor del av föroreningarna som möjligt kan 
avskiljas under vattnets väg till recipienten.

Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i 
tätorternas utveckling.

Naturliga sjöar och vattendrag ska inte ut-
nyttjas som dagvattendiken eller dagvatten-
dammar.

Dagvatten från nya områden, trafi kplatser, 
parkeringsytor, industritomter, bostadstom-
ter m.m, ska renas genom minst sedimente-
ring och oljeavskiljning.

•

•

•

•

•

•
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Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt  Dricksvatten & avlopp

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Dagvattendammar kan användas som dekora-

tiva vattenspeglar och bli en tillgång i utemil-
jön.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Planläggning och nya verksamhetsområden 

innebär en samhällskostnad.
+ Risken för att vattentäkter förorenas minskar, 

liksom risken för framtida oväntade kostnader.
+ Höga skyddsnivåer för enskilda avlopp i utpe-

kade områden kan förhindra framtida större 
miljökostnader.

+ Lokalt omhändertagande minskar vattenre-
ningskostnader.

Miljökonsekvenser
+ Utbyggnad av VA-nätet och höjda utsläppskrav 

minskar utsläppen till yt- och grundvatten. 
Detta stödjer miljömålen, Ingen övergödning 
och Levande sjöar och vattendrag.  

+ Lokalt omhändertagande av dagvattnet stödjer 
miljömål som Levande sjöar och vattendrag. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökon-
sekvensbeskrivning.
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna 
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner 
och profi lera oss som en aktiv miljökommun.

Verksamheter
Deponering av hushålls- och industriavfall har sedan 
mitten av 70-talet skett på Flishults avfallsanlägg-
ning, den ägs av Vetlanda Energi o Teknik AB som 
är ett helägt kommunalt bolag. Anläggningen rym-
mer ett fl ertal verksamheter. Inom området bedriver 
även Ragn-Sells och Avfallskemi Sydost verksamhe-
ter inom avfallsområdet.

Flishults avfallsanläggning har gått från en kom-
munala deponi till en regional avfallsanläggning. På 
anläggningen fi nns en aktiv deponi både för farligt 
och icke farligt avfall. Numera inriktas verksamheten 
på behandling och återvinning. Förutom hushålls-
avfall hanteras betydande mängder industri- och 
verksamhetsavfall. Kring deponin för farligt avfall 

•

AVFALL

21

22

har en verksamhet kring behandling av förorenade 
jordar vuxit upp. Anläggningen behandlar också 
olika sorters träavfall både från industri och hushåll. 
Träavfallet klassifi ceras, sorteras och behandlas med 
föroreningsinnehållet som grund. På anläggningen 
fi nns en optisk sorteringsanläggning som behand-
lar hushållsavfall från Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och 
Uppvidinge kommun. Från dessa kommuner samt 

Tranås, Aneby och Nässjö kommun hanteras olika 
typer av grovavfall. 

Avfallskemi Sydost renar olika typer av kraftigt föro-
renade vatten från t.ex. oljeavskiljare och bilvårdsan-
läggningar.

Ragn-Sells har sitt Smålandskontor inom området. 
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Anläggningen är utgångspunkt för de bilar före-
taget använder för olika entreprenader i regionen. 
På anläggningen hanterar man också industri- och 
verksamhetsavfall som företaget hanterar i Smålands-
regionen. 

Planering
För en stor del av området fi nns områdesbestäm-
melser upprättade 1994. En mindre del av området 
är detaljeplanelagt 1999. För en betydande del av 
fastigheten saknas dock detaljplan. Hela området 
bör lämpligen omfattas av samma plan, områdesbe-
stämmelse eller detaljplan.

Planeringsmål

Säkerställa områdets markanvändning för 
framtiden.

•

Planeringsstrategi

För området Flishult utreds nyttan av att 
upprätta områdesbestämmelser/detaljplan 
eller annan lämplig åtgärd för säkerställande 
av markanvändningen.

•

 

Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt Avfall

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Säkerställd framtida tillgång till samlad hante-

ring av samhällets avfall. 

Miljökonsekvenser
+ Säkerställd samlad hantering av samhällets 

sopor ger kontrollerad hantering. Detta stödjer 
miljömålet Giftfri miljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökon-
sekvensbeskrivning.
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna 
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner 
och profi lera oss som en aktiv miljökommun.

Bakgrund
Från den 1 augusti 2005 prövas täkter enligt samma 
bestämmelser som gäller för övriga miljöfarliga 
verksamheter, 9 kapitlet miljöbalken. Täkter för en-
ergitorv regleras dock i stället enligt Lagen om vissa 
torvfyndigheter (SFS 1985:620). För att bedriva 
täktverksamhet måste man söka tillstånd hos läns-
styrelsen. 

Grus
Naturgrus hittas som glacifl uviala avlagringar, 
(framför allt åsbildningar under och över högsta 
kustlinjen, deltan och sandurfält), svallsediment, älv-
sediment och vindavlagringar. Naturgrusavlagringar 
spelar en viktig roll som grundvattenresurs.

•

GRUS- OCH 

BERGTÄKTER

23

Naturgrus används som ballastmaterial och kan 
ersättas av krossbergsmaterial i många fall, dock ej 
alltid i betongtillverkning. För att trygga framtidens 
vattentillgång, bevara landskapsbilden samt bevara 
naturgruset som resurs för vissa angelägna använd-
ningsområden säger Sveriges miljömål som gäller 
naturgrus att produktionen år 2010 ska vara max. 
12 miljoner årston samt att minst 15% av bal-
lastanvändningen ska upptas av återanvänt material. 
Täkttillstånd ges av länsstyrelsen och Vetlanda kom-
muns Miljö- och byggförvaltning har tillsyn av alla 
grus- och bergtäkter.

Länsstyrelsens Försörjningsplan för ballast från 
1997, gällande grus- och bergtäkter, ligger till grund 
för planeringen idag, men är i behov av revidering. 
Grusförekomster i kommunen fi nns klassade enligt 
följande beskrivning.

Klass 1 Områden som från naturvårdssynpunkt 
har särskilt stort värde och inte kan upplåtas för 
täkt (röd).

Klass 2 Områden med ett så stort värde för natur-
vården att de normalt inte kan upplåtas för täkt 
(gul).

Klass 3 Områden med sådant värde för naturvår-
den eller annan resurshushålling att särskild upp-
märksamhet erfordras vid prövning av ansökan 
om täkt (grön).

 
Huvuddelen av det grus som utvinns i kommunen 
kommer från Rödjenäs i Björköby, Tovaholm i 
Korsberga, Ämmaryd i Ädelfors och Haga i Sten-
berga samt en nyöppnad sandtäkt som fi nns i Torp i 
Myresjö. Även mindre sand- och grustäkter så kall-
lade husbehovstäkter fi nns. Kommunen är självför-

•

•

•

sörjande vad gäller behovet av grus. 

Berg
Vetlanda kommun försörjs med bergkrossmaterial 
från kommunens tre bergtäkter i Bäckseda, Näshult 
och i Rosenholm. I länsstyrelsens försörjningsplan 
för ballast, har ytterligare två områden som kan vara 
möjliga för brytning av berg redovisats. Dessa två 
ligger i Nye och Ädelfors. Deras lämplighet som 
täkter är ännu bara studerade ur materialsynpunkt. 
Innan det kan bli aktuellt med eventuell brytning, 
måste respektive täkt först prövas enligt miljöbalken.

För att säkra materialförsörjningen av bergkross 
för framtiden har en skyddszon avsatts om ca 1 km 
kring de tilltänkta bergtäkterna. Inom en sådan 
skyddszon gäller områdesvisa rekommendationer för 
all exploatering. Ny bebyggelse eller andra anlägg-
ningar som kan hindra eller försvåra tillkomsten 
av en framtida bergtäkt, eller som kan bli störda av 
den, bör ej tillåtas inom ca 1 km från det eventuella 
täktområdet.
 
Gruvor
Vetlanda kommun har en berggrund som visat sig 
intressant för mineralprospektering. För att få leta 
mineraler krävs ett undersökningstillstånd. Dessa 
söks hos Bergsstaten som ger tillstånd med stöd av 
Minerallagen (1991:45). Undersökningsarbete i 
detta sammanhang avser arbete i syfte att påvisa en 
fyndighet av mineral, där brytning kräver konces-
sionsbeslut. Beslut om undersökningstillstånd delges 
alltid kommunen och förvaras på Tekniska kontoret.
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Planeringsmål

Minska användningen av naturgrus.

Säkra den framtida tillgången på grus- och 
bergmaterial.

•

•

Planeringsstrategier

Kommunen ska sträva efter att använda 
bergkross istället för naturgrus.

Kommunen ska i yttranden till länsstyrelsen 
inte ge sitt godkännande till nya grustäkter 
i klass 1 och 2 områden enligt grusinvente-
ringen.

Kommunen ska i yttranden till länsstyrelsen  
inte ge sitt godkännande till utvidgning av 
befi ntliga täkter i klass 1 och 2 områden, an-
nat i det fall en mindre utvidgning kan ge en 
bättre efterbehandling av täktområdet. Detta 
gäller ej täkter som ingår i försörjningsplan 
för ballast för Jönköpings län.

•

•

•

Karta 23. Kartan visar  befi ntliga grus- och bergtäkter 
i kommunen, skyddsområden för möjliga framtida 
bergtäkter och kommunens klassade grusförekomster.

Grustäkt

Bergtäkt

Föreslaget skyddsområde för möjlig bergtäkt

Grus klass 1

Grus klass 2

Grus klass 3

Ev. grusförekomst
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv 
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna 
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner 
och profi lera oss som en aktiv miljökommun.

Inledning
Vetlanda kommun har under senare år fått in fl era 
ansökningar om etablering av storskaliga vindkraft-
verk. Eftersom vindkraft är en relativt ny företeelse i 
kommunen har detta inte tidigare behandlats i den 
kommunala planeringen och riktlinjer för tillstånd 
saknas. För att kunna styra etableringarna och an-
talet vindkraftverk till de mest lämpliga platserna 
har en vindbruksplan upprättats. I detta kapitel har 
viktiga delar av vindbruksplanen lyfts fram. För mer 
detaljerad information hänvisas till vindbrukspla-
nen, som är en del av översiktsplanen.

Orsaken till det nyvaknade intresset för vindbruk i 
kommunen beror bl.a. på att nya vindberäkningar 
gjorts som visar att det fi nns stora områden med bra 

•

vindförutsättningar i kommunen (se karta 24). Den 
stora teknikutvecklingen med allt högre verk har 
också bidragit till att det nu är möjligt att etablera 
vindkraft även i inlandets skogslandskap. De nya 
verken är inte bara större utan också mycket mer ef-
fektiva, vilket gör att det krävs färre vindkraftverk än 
för några år sedan för att producera samma mängd 
energi. 

Följande punkter ligger till grund för vindbrukspla-
nens ställningstaganden:

Kommunen har en positiv grundinställning till 
vindkraft.

Vindbruksplanen ska bidra till god hushållning 
med så väl vindenergi som andra resurser och ge 
största möjliga elproduktion till minsta möjliga 
intrång i miljön.  

Vindbruksplanen ska möjliggöra satsningar på 
vindkraft i olika delar av kommunen så att så 
många olika markägare som möjligt får möjlighet 
att satsa på vindkraft.

Förutsättningar för vindkraft 
Förutsättningarna för att satsa på vindkraft i kom-
munen anses i stora drag goda. Det blåser bra i 
många områden och stora områden är glesbefol-
kade, vilket gör det möjligt att bygga fl er verk. Stora 
delar av kommunen består av skogsmark, som har 
bedömts vara en tålig landskapstyp för vindkraft.

Det fi nns dock mycket att ta hänsyn till vid en ut-
byggnad av vindkraft i kommunen. Det fi nns många 
känsliga och vackra landskapstyper som bör skyddas. 
Turism och rekreation är viktiga områden som kan 
påverkas negativt om man inte tar tillräcklig hänsyn. 

•

•

•

Även många natur- och kulturvärden kan komma 
till skada om man inte bygger ut med försiktighet.

Rekommendationer
Nedan följer kommunens rekommendationer vad 
gäller uppförande av vindkraftverk.

Utseende och placering
Vindkraftverk ska etableras i grupper i de utpe-
kade A-områdena (se förklaring s. 96). För att 
inte hindra möjligheten att bygga grupper bör 
enstaka verk undvikas helt eller planeras så att fl er 
verk kan anslutas.

Avståndet mellan grupper av vindkraftverk i mer 
öppna landskap bör vara minst två km för att de 
ska upplevas som just grupper.

Vindkraftverk som står i en grupp ska ha samma 
navhöjd för att återspegla topografi n i området. 
Detta gäller särskilt i lägen där verken kommer 
att synas som en grupp.

I varje grupp av vindkraftverk ska alla verk ha 
samma rotordiameter och antal rotorblad, samma 
rotationsriktning och samma färgsättning.

Färgen på vindkraftverken ska vara vit eller ljus-
grå. Eventuellt kan den nedre delen vara mörkare 
för att bättre smälta in i landskapet

Reklam får inte sättas upp på vindkraftverken 
undantaget leverantörens logotyp.

Risker
Där riskerna för nedisning bedöms vara stora 
eller i områden med ett stort friluftsliv ska verken 

•

•

•

•

•

•

•

VINDKRAFT

24
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förses med issensorer.

Varningsskyltar som varnar för fallande föremål 
(is eller liknande) ska sättas upp vid tillfartsvägar 
och närbelägna större stigar. Varningsskylten får 
inte formuleras så att allmänheten tvekar att ut-
nyttja området, utan är endast till för att man ska 
observera eventuell fara vid särskild väderlek.

Naturmiljö
Vindkraftsverk, samt tillhörande väg- och ka-
beldragningar och uppställningsytor bör varken 
byggas inom nyckelbiotoper, sumpskogar, strand-
skyddsområden, på öar eller i vatten.

Värdefull våtmark och områden upptagna i 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering 
bör inte tas i anspråk vid kabeldragning mellan 
vindkraftverk och befi ntligt kraftnät. 

Anslutning mellan vindkraftverk och befi ntligt 
elnät ska göras med markförlagd kabel. 

Buller och skuggning
Buller från vindkraftsverk får inte överskrida 40 
dB(A) som riktvärde för permanent- och fritids-
bostäder. Riktvärdet gäller för såväl enskilda som 
grupper av vindkraftverk och vid de betingelser 
som anges i Naturvårdsverkets metod för immi-
tionsmätning av buller.

Det teoretiskt värsta fallet för skuggtid ska vara 
högst 30 timmar/år för permanent- och fritids-
bebyggelse. Den sannolika skuggtiden ska inte 
överstiga 8 timmar/år eller 30 minuter per dag. 
Verk som riskerar att överskrida den ovan nämn-
da sannolika eller teoretiska skuggtiden, måste 

•

•

•

•

•

•
6,75 - 7,07
6,50 - 6,75

6,25 - 6,50 
6,00 - 6,25
5,75 - 6,00

Beräknad vindhastighet i m/s på 72 m höjd

5,50 - 5,75

5,25 - 5,50

5,00 - 5,25

4,00 - 5,00
Karta 24. Kartan visar beräknad medelvindhastighet 
på 72 m höjd över nollplansförskjutningen.
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utrustas med urkopplingsautomatik som kan 
begränsa skuggtiden till den tillåtna.

Grannkommuner
Samråd ska ske med grannkommuner vid en pla-
cering närmare än två kilometer från respektive 
kommungräns.

Lämplighetsklasser
Kommunen har indelats i tre lämplighetsklasser för 
vindkraftsetablering (se karta 25). 

A.   Områden som prioriteras för större vindkrafts-
etableringar. Här fi nns mycket goda förutsättningar 
för att härbärgera vindkraftsetableringar, eftersom 
det blåser mer än 6,5 m/s i årsmedelvind på höjden 
72 meter över nollplansförskjutningen. Inga allvarli-
ga konfl ikter med motstående intressen har bedömts 
föreligga.

B.   Områden som är tänkbara för mindre vind-
kraftsetableringar, eftersom det ofta blåser mindre 
än 6,5 m/s i årsmedelvind på höjden 72 meter över 
nollplansförskjutningen. Landskapsbilden kan bitvis 
vara mindre visuellt tålig för påverkan och här kan 
föreligga vissa, om än inte starka, konfl ikter med 
motstående intressen. 

C.   Fredade områden där kommunen kommer att 
vara mycket restriktiv vid bedömningen av ansökan 
om att uppföra vindkraftverk. Vetlanda kommun 
har av en eller fl era anledningar bedömt dessa områ-
den som olämpliga för vindkraft. Här fi nns antingen 
ett eller fl era intressen som medför att betydande 

•

miljöpåverkan kan uppstå vid exploatering. Områ-
det är avsatt för andra utvecklingsmöjligheter eller så 
blåser det för lite för att vara intressant för vind-
kraftsetablering.

Kommunens ställningstaganden
Skyddszoner kring bebyggelse
Skyddszoner har använts i planen för att minska 
störningar för boende till följd av ljud, ljus och skug-
gor samt för att begränsa A-, B- och C-områdena 
kring bebyggelse av andra skäl. Skyddszonerna är 
rekommenderade ungefärliga avstånd från vindkraft-
verk till samhällen och större byar. En viktig grund 
för dessa avstånd är ett ställningstagande att inte 
förhindra framtida utbyggnad av kommunens sam-
hällen och samlad bebyggelse. Här används tre olika 
nivåer för att anpassa avståndet till storleken på sam-
hället/byn. I Vetlanda stad är bebyggelseutvecklingen 
störst och staden har därför fått en skyddszon på 2 
km. Det fi nns fl era mindre samhällen med detalj-
plan. För dessa har en skyddszon på 1,5 km använts 
i planen. Den tredje kategorin är samlad bebyggelse 
som är ett begrepp som används för ca 10-20 hus 
som ligger tätt tillsammans. För samlad bebyggelse 
har en skyddszon på 1 km använts runt varje by.

En annan viktig grund till skyddsavstånden är att 
områden kring samhällena och byarna utnyttjas 
mycket för rekreation och motion. Det fi nns gott 
om stigar och motionsspår här som skulle skadas 
av alltför näraliggande vindkraft. För att bevara en 
levande landsbygd bedöms det vara viktigt att även 
värna om kommunens mindre samhällen. Även med 
dessa skyddszoner fi nns det gott om utpekad, mer 
lämplig, mark att bygga vindkraft på.

Stora opåerkade områden
Där stora opåverkade områden sammanfaller med 
riksintresse för vindkraft har kommunen bedömt att 
vindkraften bör få företräde.

Kulturmiljö
Kommunen har justerat gränserna mellan A- och 
C-områden i enlighet med den kulturmiljöanalys 
som gjorts över kommunen. Ett skyddsavstånd (C-
område) på 500 m har lagts kring de utpekade kul-
turmiljöområdena. Närmsta A-område ligger på 750 
m avstånd.

Riksintresset för totalförsvaret
Hänsyn måste tas till försvarsmaktens intressen vil-
ket gör att område A7 troligen är omöjligt att bygga 
i samt delar av områdena A1, A2, A3, A5 och A17.  

Skyddade områden
Avgränsning av skyddsavstånd till skyddade områ-
den med bevarandeintressen i kommunen beskrivs 
utförligt i Vindbruksplanen kapitel 4. Ett generellt 
skyddsavstånd på minst 500 meter har använts kring 
Natura 2000-områden. Detta har räknats som C-
områden. Med några undantag har således mark 
som ligger närmare än 750 m från ett Natura 2000-
objekt inte klassats som A-områden. För att bedöma 
om det är möjligt att etablera vindkraftverk närmare 
än 750 m måste mer detaljerade utredningar göras i 
tillståndsansökningarna. 

Skyddsavståndet 750 m har valts då fl era olika få-
gelarter har visats kunna påverkas på detta avstånd 
(Ruddock och Whitfi eld 2007, Naturvårdsverket 
2004). Kommunen förordar här försiktighetsprinci-
pen och vill därför, i enlighet med Boverkets vind-
kraftshandboks rekommendationer (Boverket 2009) 
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A-områden

Karta 25. Kartan visar A-, B- och C-områden samt de 
befi ntliga och föreslagna riksintresseområdena för vindkraft.

inte styra storskaliga etableringar till platser som kan 
påverka höga naturvärden. 

Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård bör 
fredas, men de har inte fått någon generell skydds-
zon om de inte sammanfaller med Natura 2000-
områden. Naturreservat klassas som C-område, men 
utan skyddszon. 

Riksintresseområden
Vetlanda kommun fi ck år 2008 nya riksintres-
seområden för vindkraft utpekade i kommunen. 
Områdena är väldigt kantiga och tar inte hänsyn till 
exempelvis natur- och kulturvärden. 

En noggrannare vindberäkning och analys av land-
skapets värden har nu gjorts. Därför vill kommunen 
justera riksintresseområdena så att de bättre stämmer 
överrens med vindbruksplanens intentioner. Områ-
den som pekats ut som olämpliga för vindkraft och 
samtidigt varit klassade som riksintresseområden för 
vindkraft tas i detta förslag bort. Riksintresseom-
råden för naturvård och Natura 2000 har fått före-
träde framför vindkraftsintresset. Områdenas gränser 
justeras även för att bättre följa vindbruksplanens 
utpekade lämpliga områden i stort som baseras på 
en noggrannare vindberäkning (500m intervall).

Riksintresseområdet F020 förskjuts åt sydöst p.g.a. 
de naturvärden som fi nns i Natura 2000-områdena 
Vrången, Tjusthult och Gnyltån. I dessa områden 
fi nns bl.a. fi skgjuse, orre och tjäder som är störnings-
känsliga arter. 

Riksintresseområdet F011 utgår enligt kommunens 
förslag. Den södra delen klassas som visuellt känsligt 
landskap och igenom området sträcker sig ett riks-

F020F020

F008F008

F010F010

F016F016

F012F012

F017F017

F011F011

F017F017

C-områden
B-områden

Föreslagna riksintresseområden
Befi ntliga riksintresseområden

A-områden
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intresseområde för naturvård som anses känsligt för 
vindkraftsetableringar. Dessutom fi nns det mycket 
bebyggelse i området och kvarvarande yta med bra 
vindläge blir väldigt liten. 

Området F008 justeras lite för att undvika ett visu-
ellt känsligt område i öster.

Område F010 justeras efter landskapsanalysen och 
den mer detaljerade vindberäkning som gjorts.

Områdena F012, F016 och F017 får en ny av-
gränsning. I området fi nns fl era känsliga Natura 
2000-områden med bl.a. orre och tjäder som stör-
ningskänsliga arter, samt ett stort riksintresseområde 
för naturvård. Dessa områden undantas från större 
vindkraftsetablering. Områdena justeras även efter 
den samlad bebyggelse som fi nns och efter den nya 
vindberäkningen.

I kommunens förslag pekas områden med en be-
räknas vindhastighet på över 6,5m/s  på 72m höjd 
ut som lämpliga. Den totala utpekade riksintres-
seytan har i detta förslag minskat från ca 80km2 
till ca 70km2. Dock pekar kommunen ut områden 
utöver riksintresseområdena som lämpliga för större 
vindkraftsetablering. Dessa så kallade A-områden är 
grönmarkerade i kartan.

Kriterium Avgränsningskriterier för A-områden (Här vill kommunen 
ha vindkraft)

C-områden (här ska 
vindkraft ej byggas)

Beräknad vindhastighet Årsmedelvind på minst 6,5 m/s på 72 metershöjd över noll-
planeförskjutningen.

Avstånd till bebyggelse 1000 meter till samlad bebyggelse, 1500 meter till större orter 
och 2000 m till Vetlanda stad.

Skyddsavstånd till 
allmänna vägar och 
järnvägar

Skyddsavstånd till vägar ska vara minst verkets totalhöjd + 50 
m.

Skyddsintressen Ej klassat som A-områden (lämpliga områden) inom 750 m 
från skyddsområdena Natura 2000 (undantag Gnyltån) samt 
inom naturreservat, skyddade kulturmiljöer och riksintresse 
för naturvård. 

Naturreservat samt 
inom 500m från 
Natura 2000

Biologisk infrastruktur Värdetrakterna för skog och odlingslandskap vägs in men ger 
inte per automatik ett förbud eller ett ok. Här får vi ha en 
dialog med er på kommunen om vilka konsekvenserna kan bli 
av byggnationer inom viktiga värdetrakter. 

Våtmarkssystem Våtmarkssystemen vägs in men ger inte per automatik ett 
förbud eller ett ok. 

Visuellt mycket käns-
liga områden

Det är områden som identifi erats i landskapsanalysen och 
förslagsvis anläggs inga vindkraftverk i dessa områden. 

Alla visuellt mycket 
känsliga områden

Tålighet i landskapet Uppgifter om hur mycket olika landskapstyper tål hämtas ur 
landskapsanalysen

Närhet till ledning Denna utvärdering görs av EON och då efterfrågas hur 
mycket åtgärder som kommer att krävas för att möjliggöra en 
etablering av vindkraft i området. Vad de får för påverkan är 
avgörande.  

Sjöar Arean för alla sjöar över 50 ha räknas bort från det som klassas 
som lämpligt område.

Sammanhängande areal Arealen ska vara minst 2 km2 (rymmer ca 7 verk om man 
räknar 1 verk /30 ha). All mark som är inom 500 m från 
bebyggelse räknas bort från arealen men området begränsas 
inte av det. 

Utfall antal områden 19st
Tabell 4. Tabellen visar en sammanfattning av kriterier 
för avgränsning av A- och C-områden.
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Konsekvenser av genomförande 
- avsnitt Vindkraft

Miljökonsekvensbeskrivning
Vindbruksplanen, som är en del av översiktspla-
nen, har miljökonsekvensbeskrivits. Denna fi nns 
i kapitel 5 i vindbruksplanen.

Planeringsmål

Kommunen har som målsättning att minst 
80 vindkraftverk ska byggas i kommunen. 
Detta antal skulle producera el motsvarande 
kommunens totala elförbrukning.

Arbeta för att vindkraftverken byggs i de 
lägen som pekas ut som lämpliga i vind-
bruksplanen.

•

•

Planeringsstrategi

Vindbruksplanen ska ligga till grund för 
beslut i vindkraftsärenden.

•
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5. UTVECKLINGSOMRÅDEN 
I KOMMUNENS ORTER

VETLANDA

EKENÄSSJÖN

HOLSBY-SJUNNEN

NYE

LANDSBRO

MYRESJÖ

BJÖRKÖBY

FARSTORP

RAMKVILLA

KVILLSFORS

PAULISTRÖM

SKIRÖ

KORSBERGA

SKEDE
25
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VETLANDA
För Vetlanda centralort fi nns en fördjupad översiktsplan (FÖP) från 1993. Denna 
gäller fortfarande och skall läsas tillsammans med nedanstående redovisning som 
endast redovisar områden där inte exploatering är påbörjad. År 2005 gjordes en 
utredning av möjliga exploateringsområden, vilken antogs av kommunstyrelsen 
samma år. I utredningen togs också hänsyn till den kulturhistoriska förstudie 
som 2003 gjordes av Jönköpings länsmuseum. 2005 föreslogs vissa förändringar 
i förhållande till gällande FÖP från 1993. Några bostadsområden (i närheten till 
Västerleden) ändrades till verksamhets/industriområden, dessutom tillkom några 
bostadsområden. En grönstrukturplan är framtagen och antogs 2006 av kommun-
styrelsen. Denna redovisar bland annat rekreationsområden, viktiga gröna stråk, 
parker m.m. Grönstrukturplanen är framtagen som en så kallad sektorsplan som 
inte vägts mot andra intressen, som t.e.x exploateringsintressen. Detta innebär 
t.ex. att grönstrukturplanen från 2006 kan peka ut ett område för rekreation som 
är avsatt för industri i gällande översiktsplan. Med de senaste tre årens villabyggna-
tion som bakgrund bedöms inte omfattningen av de redovisade bostadsområdena 
räcka till under hela översiktsplanens tidshorisont. 

Med ovanstående planer och utredningar som bakgrund samt att det fi nns ett 
behov av mark för byggande av fl erbostadshus i centralorten, fi nns ett stort behov 
av en ny fördjupning av översiktsplanen för såväl centrum som hela centralorten 
inklusive Bäckseda.

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 2007 för ca 23 villatomter. Inom området har en 
särskild arkeologisk utredning utförts. 

B2. Området är avsatt i FÖP från 1993 samt redovisat i utredning 2005 av möj-
liga exploateringsområden. Inom området har en särskild arkeologisk utredning 
utförts. Inom området fi nns RAÄ-nr 29 en stensättningsliknande lämning.

B3. Området är avsatt i FÖP från 1993 samt redovisat i utredning 2005 av möj-
liga exploateringsområden. Inom området har en särskild arkeologisk utredning 
utförts.

B4. Området är redovisat i utredning 2005 av möjliga exploateringsområden. 
Området är redovisat som rekreationsområde i grönstrukturplanen.

B5. Området omfattar befi ntliga tomter i fritidshusområde. Upprättande av de-
taljplan som möjliggör omvandling till permanentboende pågår. Området gränsar 
till område som är avsatt som rekreationsområde i grönstrukturplanen.

B6. Området detaljplanelades 1992. Planen är utformad med avsikt att området 
ska bebyggas med fl erbostadshus. Kommande fördjupning av ÖP:n bör ta ställ-
ning till om denna inriktning ska vara kvar eller om hela eller delar ska inriktas 
mot villabebyggelse. Marken ägs av ett företag som producerar småhus. Inom 
området motiverar fornlämningsbild och topografi  att det inför exploatering bör 
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag dolda och 
okända fornlämningar berörs. 

Utredningsområde
Område där förutsättningar för bostadsbebyggelse ska utredas närmare.
U1.  Området fi nns inte tidigare med i några utredningar, men ska studeras när-
mare. Det ligger utefter vägen till område B5 (Sandlandet – Byaberg). Området 
är redovisat som rekreationsområde i grönstrukturplanen. I nordvästra delen av 
området fi nns fornlämning RAÄ-nr 81 Bäckseda sn som utgörs av ett förhistoriskt 
gravröse. Inom området motiverar fornlämningsbild och topografi  att det inför 
detaljplanearbetet bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag 
dolda och okända fornlämningar berörs.

U2.  Området fi nns med i FÖP från 1993. Förutsättningar för att exploatera 
området bör dock studeras ytterligare. I norra delen av området fi nns fornlämning 
RAÄ-nr 26 Bäckseda sn som utgörs av fossil åker samt ett förhistoriskt gravröse. 
Inom området motiverar fornlämningsbild och topografi  att det inför detaljplane-
arbetet bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag dolda och 
okända fornlämningar berörs.

Utvidgningsriktningar
Pilarna på kartan på följande sida visar framtida möjliga riktningar för stadens ut-
veckling. Förutsättningarna för ytterligare bebyggelse i dessa riktningar bör utredas 
i kommande FÖP.
Omvandlingsområde
O. Området omfattar privatägd mark, Storeö och Hökås. I området fi nns både fri-
tidshus och permanenthus. Under senare år har nybyggnation skett i området. Ny 
bebyggelse eller ombyggnad som förändrar karaktären på området bör föregås av 
detaljplan. Planeringsstrategier för området fi nns i kapitlet landsbygdsutveckling i 
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Vetlandas exploateringsområden.

B1B1 B2B2

V4V4

B3B3

Vetlanda & Bäckseda

OO

B5B5

B4B4

V1V1

V2V2

V3V3 KK

V5V5

U2U2

U1U1

B6B6

Förslag till framtida bostadsområde

Förslag till framtida verksamhetsområde

Förslag till framtida kyrkogårdsområde

Utredningsområde

Omvandlingsområde

Förslag till framtida vägområde

Befi ntligt rekreationsområde

Möjlig utvidgningsriktning

Förklaring till kartorna

strandnära lägen, rubrik omvandlingsområden.

Verksamheter
V1. Området fi nns i FÖP från 1993, men är något lägesför-
ändrat i utredningen 2005. Inom området fi nns fornlämning 
RAÄ-nr 234, 357-359 och 366 som utgörs av rösen och fossil 
åker. En särskild arkeologisk utredning har genomförts och 
fornlämningarna omfattas av kulturminneslagens bestämmel-
ser som innebär att tillstånd krävs för att ta bort lämningarna.

V2. Området fi nns avsatt i FÖP från 1993, men är något 
förändrat i utbredning. En viss del av bostadsområdet i FÖP 
1993 ingår, medan resterande del av bostadsområdet utgår. 
Del av området är rekreationsområde i grönstrukturplan från 
2006. I kommande FÖP ska avvägning göras mellan dessa 
intressen. Blir det aktuellt med exploatering innan FÖP är 
gjord får avvägning eller kompensation för rekreationsintresset 
göras i detaljplaneringen. Kommande FÖP bör utreda förut-
sättningarna för järnvägsanlutning. Inom området motiverar 



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun106

U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

RÅ
D

EN

fornlämningsbild och topografi  att det inför detaljplanearbetet bör utföras en 
särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag dolda och okända 
fornlämningar berörs.

V3. Området fi nns avsatt i FÖP från 1993 som bostadsmark. Användning och 
utbredning är förändrad från FÖP 1993. Inom området är en särskild arkeolo-
gisk utredning steg 1 genomförd. Området inrymmer en mycket stor arkeologisk 
kunskapspotential och utredningen förordar att den centrala och norra delen av 
området undantas från markexploatering. Inom området fi nns idag följande kända 
fornlämningar, RAÄ-nr 344-353 som utgörs av äldre odlingslämningar (hägnader 
och fossil åker) samt boplatslämningar och vägbank. Fornlämningarna omfattas 
av kulturminneslagens bestämmelser. De sydöstra delarna av området närmast 
väg 127 bedöms i länsmuseets rapport från 2006 som möjliga att exploatera. För 
resterande del av området föreslås en utredningsetapp 2 med sökschaktningar och 
digital kartering. I kommande fördjupning av översiktsplanen bör en justering av 
området ske med hänsyn till den arkeologiska utredning som genomförts.

V4. Området fi nns avsatt i FÖP från 1993, men är något förändrat i utbredning. 
Delar av området är rekreationsområde i grönstrukturplan från 2006. I komman-
de FÖP ska avvägning göras mellan dessa intressen. Blir det aktuellt med exploate-
ring innan FÖP är gjord får avvägning eller kompensation för rekreationsintresset 
göras i detaljplaneringen. Inom området är en särskild arkeologisk utredning steg 
1 och 2 genomförda. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga

V5. Området fi nns avsatt i FÖP från 1993. Området är särskilt lämpligt för in-
dustri som exempelvis har utsläpp till luften och bullrar. Området bedöms kunna 
anslutas till järnväg. Inom området fi nns motionsspår. Inom eller i direkt anslut-
ning till området fi nns fornlämning RAÄ-nr 337-339 och 341-343 som utgörs av 
förhistoriska gravar (domarring, rest sten), fossil åker och kolningsgrop, vägbank 
och hägnad. En särskild arkologisk utredning etapp 1 har genomförts. Fornläm-
ningarna omfattas av kulturminneslagens bestämmelser som innebär att tillstånd 
krävs för att ta bort lämningarna.

Kyrkogård
K. Området fi nns avsatt för utvidgning av skogskyrkogården i FÖP från 1993.

EKENÄSSJÖN
För Ekenässjön fi nns fördjupad översiktsplan (FÖP) från 2000, denna bedöms 
fortfarande aktuell.

Bostäder
B1. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Området berör i norra delen till viss 
del ett våtmarksområde som inventerades av länsstyrelsen år 1998. Området berör 
känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att 
det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att 
klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs. 

B2. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000 som utredningsområde för framtida 
bostäder. Berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topografi  
som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild 
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

B3. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Byggnadsplan från 1957 visar bostäder 
och folkpark för området. Området ingår i ett större område som idag används för 
rekreation. Området berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och 
topografi  som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en 
särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

B4. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Området ingår i ett större område 
som idag används för rekreation. Området berör känd fornlämning samt har en 
fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande detaljpla-
nearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända 
fornlämningar berörs.

Utredningsområde. 
Område där förutsättningar för bostadsbebyggelse ska utredas närmare.
U. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Marken är privatägd. Området har en 
fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande detaljpla-
nearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända 
fornlämningar berörs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid södra stranden av Ekenässjön har ett område pekats ut för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge. Detta behandlas i eget avsnitt i huvuddokumentet.



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun 107

U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

RÅ
D

EN

Verksamheter
Nedanstående industriområden ligger väster om järnvägen Vetlanda-Nässjö. 
Möjligheten att i framtiden kunna ansluta området till järnväg bör utredas innan 
områden V4 och V3 tas i anspråk. Detta för att inte bygga bort denna eventuella 
framtida möjlighet.
V1. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Området berör känd fornlämning 
samt har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför komman-
de detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några 
idag okända fornlämningar berörs.

V2. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Området berör känd fornlämning 
samt har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför komman-
de detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några 
idag okända fornlämningar berörs.

V3. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Området var aktuellt i utredningen 
angående ”Lokaliseringsförutsättningar för etanolproduktion i Vetlanda kommun” 
som utfördes 2007 av ÅF-Process på uppdrag av Höglandets kommunalförbund. 
Området berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topografi  
som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild 
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

V4. Området fi nns avsatt i FÖP från 2000. Området berör känd fornlämning 
samt har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför komman-
de detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några 
idag okända fornlämningar berörs.

V5. Området är detaljplanelagt 1998. En stor del av området är ianspråktaget av 
industri. Ekenässjöns exploateringsområden.

B1B1

B2B2

B3B3

B4B4

UU

V1V1

V2V2

V3V3

V5V5

V4V4

Ekenässjön



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun108

U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

RÅ
D

EN

HOLSBY - SJUNNEN
För Holsby - Sjunnen antogs 1982 en områdesplan som även omfattade Vetlanda 
tätort och Ekenässjön. Denna har fram tills nu gällt som fördjupning av översikts-
planen, men upphör nu att gälla. Aktuella delar ingår i denna plan.

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Området stämmer också med 
1982 års områdesplan. Delar av området berördes år 2002 av planläggning då en 
mindre del ändrades från bostad till naturmark. Området ingår i ett större område 
som idag används för rekreation. Området har en fornlämningsbild och topografi  
som motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeo-
logisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

B2. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida 
möjligt bostadsområde. Området ingår i ett större område som idag används för 
rekreation. Området har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det 
inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för 
att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Verksamheter
V1. Området är detaljplanelagt 1975 (stadsplan). Överrenstämmer också med 
1982 års områdesplan. Området har en fornlämningsbild och topografi  som 
motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk 
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

V2. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Överrenstämmer också med 
1982 års områdesplan. Området ingår i ett större område som idag används för 
rekreation. Området har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det 
inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att 
klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

V3. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Överrenstämmer också med 
1982 års områdesplan. Gata och VA fi nns utbyggt. Järnväg fi nns till området. 
Området ingår i ett större område som idag används för rekreation. Området har 
en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande exploa-
tering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag 
okända fornlämningar berörs.

Holsby-Sjunnens 
exploateringsområden.

Holsby - Sjunnen

B2B2

V6V6
V5V5

V4V4

V3V3

V2V2

V1V1

V4. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Överrenstämmer också med 
1982 års områdesplan. Gata och VA fi nns utbyggt. Området har en fornlämnings-
bild och topografi  som motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras 
en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornläm-
ningar berörs.

V5. Området är detaljplanelagt 1997. Avviker från 1982 års områdesplan.

V6. Området är detaljplanelagt 1980 (stadsplan). Överrenstämmer också med 
1982 års områdesplan.

NYE
För Nye fi nns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras i 
strot av de byggnadsplaner som fastställdes 1962 och 1979.

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1979 (byggnadsplan). 

B2 och B3. Områdena är detaljplanelagda 1962 (byggnadsplan). 

B1B1
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid norra stranden av Karsnäsasjön har ett område pekats ut för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge. Detta behandlas i ett eget avsnitt i huvuddokumentet.

LANDSBRO
För Landsbro antogs 1982 en områdesplan som även omfattade Myresjö samhälle. 
Denna har fram tills nu gällt som fördjupning av översiktsplanen, men upphör 
nu att gälla. Aktuella delar ingår i denna plan. Nämnas kan att i centrala delar av 
samhället saknas detaljplan för befi ntlig bebyggelse.

Bostäder
B1. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida 
möjligt bostadsområde. Marken är privatägd. Området berör känd fornlämning 
samt har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför komman-
de detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några 
idag okända fornlämningar berörs.

B2. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida 
möjligt bostadsområde. Området har en fornlämningsbild och topografi  som mo-
tiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk 
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

B3. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida 
möjligt bostadsområde. Marken är privatägd. Området har en fornlämningsbild 
och topografi  som motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras 
en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornläm-
ningar berörs.

Verksamheter
V. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida 
möjligt industriområde. Området har en fornlämningsbild och topografi  som mo-
tiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk 
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Landsbro

Landsbros 
exploateringsområden.

B3B3

B1B1

B2B2

VV

Nye

B1B1

B2B2

B3B3

Nyes exploateringsområden.
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MYRESJÖ
För Myresjö antogs 1982 en områdesplan som även omfattade Landsbro samhälle. 
Denna har fram tills nu gällt som fördjupning av översiktsplanen. Den upphör nu 
att gälla. Aktuella delar ingår i denna plan.

Bostäder
B1. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida 
möjligt bostadsområde. Marken är privatägd. Området har en fornlämningsbild 
och topografi  som motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras 
en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornläm-
ningar berörs.

B2. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida 
möjligt bostadsområde. Marken är till största del privatägd. Området har en forn-
lämningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande detaljplane-
ring bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag 
okända fornlämningar berörs.

B3. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan). Området stämmer också 
med 1982 års områdesplan. Området har en fornlämningsbild och topografi  som 
motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeolo-
gisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

B4. Området fi nns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som fram-
tida möjligt bostadsområde. Del av området ingår i ett större område som idag 
används för rekreation. Området berör känd fornlämning samt har en fornläm-
ningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete 
bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornläm-
ningar berörs

Verksamheter
V. Området är detaljplanelagt 1996 men överrenstämmer inte med 1982 års om-
rådesplan. Området har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det 
inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för 
att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Myresjö

Myresjös      
exploateringsområden.

VV

B2B2

B1B1

B3B3 B4B4
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BJÖRKÖBY
För Björköby fi nns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling 
regleras i stort av två byggnadsplaner från 1955 respektive 1971, vilka till stor del 
täcker hela samhället. 

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Gata och VA- fi nns utbyggt. 
Området har en fornlämningsbild och topografi  som motiverar att det inför kom-
mande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga 
om några idag okända fornlämningar berörs.

B2. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Området har en fornläm-
ningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande exploatering bör 
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända 
fornlämningar berörs.

B3. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Området har en fornläm-
ningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande exploatering bör 
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända 
fornlämningar berörs. Särskild hänsyn bör tas till kyrkomiljön vid utformningen 
av bebyggelsen inom området.

Verksamheter
V1. Området är detaljplanelagt 1955 (byggnadsplan). Del av området är privatägt.

V2. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan).

FARSTORP
För Farstorp fi nns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras 
i stort av två byggnadsplaner från 1962 respektive 1982, vilka till stor del täcker 
hela samhället.

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1982 (byggnadsplan). Gata och VA fi nns utbyggt.

B2. Området är detaljplanelagt 1962 (byggnadsplan). Marken är privatägd.

B3. Området är detaljplanelagt 1962 (byggnadsplan). Marken är privatägd.

Farstorp

Farstorps 
exploateringsområden.

B1B1

B2B2

B3B3

B1B1
B2B2

B3B3

V1V1
V2V2

Björköbys 
exploateringsområden.

Björköby
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RAMKVILLA
För Ramkvilla antogs 1972 en områdesplan. Denna har fram tills nu gällt som 
fördjupning av översiktsplanen, men upphör nu att gälla. Aktuella delar ingår i 
denna plan. 

Bostäder
B. Detaljplan är lagakraftvunnen 2010-02-17. Området överensstämmer till viss 
del med områdesplan från 1972. Fornlämningsbild och topografi  motiverar att det 
inför kommande exploatering inom området bör utföras en särskild arkeologisk 
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid norra stranden av sjöarna Klockesjön och Örken har områden pekats ut för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta behandlas i eget avsnitt i huvud-
dokumentet.

KVILLSFORS
För Kvillsfors fi nns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling reg-
leras i stort av den byggnadsplan som fastställdes 1965. Denna har delvis ändrats 
och utvidgats av nyare planer. 

Bostäder
B. Området är redovisat under beskrivningen av Kvillsfors samhälle i 1998 års 
översiktsplan. Området härstammar troligen från ett förslag till områdesplan fram-
taget år 1974. Denna blev dock aldrig antagen.

Verksamheter
V1. Området är redovisat under beskrivningen av Kvillsfors samhälle i 1998 års 
översiktsplan. Området härstammar troligen från förslag till områdesplan framta-
get år 1974. Denna blev dock aldrig antagen.

V2. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan). 

V3. Området är detaljplanelagt 1987 (byggnadsplan). Området har nära till järn-
vägsanslutning.

Kvillsfors

Kvillsfors 
exploateringsområden.

V1V1

BB

V3V3

V2V2

Ramkvilla

Ramkvillas 
exploateringsområden.

BB
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PAULISTRÖM
För Pauliström antogs 1973 en områdesplan. Denna har fram tills nu gällt som 
fördjupning av översiktsplanen, men upphör nu att gälla. Aktuella delar ingår i 
denna plan. 

Bostäder
B. Området är detaljplanelagt 1977 (byggnadsplan). Området överenstämmer 
med områdesplan från 1973. Området berör känd fornlämning samt har en forn-
lämningsbild och topografi  som motiverar att det inför kommande exploatering 
bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornläm-
ningar berörs.

Verksamheter
V. Området är detaljplanelagt 1976 (byggnadsplan). Området överenstämmer 
med områdesplan från 1973. Fornlämningsbild och topografi  motiverar att det 
inför kommande exploatering inom området bör utföras en särskild arkeologisk 
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid sjön Ramsen söder om samhället har ett område pekats ut för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen. Detta behandlas i eget avsnitt i huvuddokumentet.

SKIRÖ
För Skirö fi nns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras i 
stort av en byggnadsplan från 1962. Denna omfattar större delen av samhället.

Bostäder
B. Området är detaljpplanelagt 1962 (byggnadsplan). Marken är privatägd. 
Särskild hänsyn bör tas till kyrkomiljön vid utformningen av bebyggelsen inom 
området. Fornlämningsbild och topografi  motiverar att det inför kommande 
exploatering inom området bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att 
klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid norra och södra stranden av Skirösjön har områden pekats ut för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen. Detta behandlas i huvuddokumentet.

VV

BB

Pauliströms 
exploateringsområden.

Pauliström

BB

Skirös       
exploateringsområden.

Skirö
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Korsberga

Korsbergas 
exploateringsområden.

BB

V1V1

V2V2

KORSBERGA
För Korsberga fi nns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling reg-
leras i stort av den byggnadsplan som fastställdes 1947. Denna har delvis ersatts 
av nyare planer och delvis upphävts i samhällets sydvästra del. Vid utbyggnad av 
samhället har avvikelse skett från planen i många fall. Vi ser ett behov av en för-
djupning av översiktsplanen över Korsberga samhälle.

Bostäder
B. Området är detaljplanelagt 1982 (byggnadsplan). Särskild hänsyn bör tas till 
kyrkomiljön vid utformningen av bebyggelse i närheten av denna. Fornlämnings-
bild och topografi  motiverar att det inför kommande exploatering inom området 
bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornläm-
ningar berörs.

Verksamheter
V1. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Marken är privatägd. 
V2. Området är detaljplanelagt 1982 (byggnadsplan). Marken är delvis privatägd. 
Fornlämningsbild och topografi  motiverar att det inför kommande exploatering 
inom området bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag 
okända fornlämningar berörs. 
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SKEDE
För Skede fi nns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras 
i stort av den byggnadsplan som fastställdes 1959. Denna har delvis ändrats och 
utvidgats av nyare planer. 

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1976 (byggnadsplan). Gata och VA fi nns utbyggt.

B2. Området är detaljplanelagt 1976 (byggnadsplan). Särskild hänsyn bör tas till 
kyrkomiljön vid utformningen av bebyggelsen inom området. Fornlämningsbild 
och topografi  motiverar att det inför kommande exploatering inom området bör 
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända 
fornlämningar berörs.

Verksamheter
V1. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan). 

V2. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan). 

V3. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan).

Kyrkogård
K. Området är detaljplanelagt för utvidgning av skogskyrkogården i byggnadspla-
nen från 1959. Marken är privatägd.

Skede

Skedes        
exploateringsområden.

B2B2

B1B1

V1V1

V3V3

KK

V2V2
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BOENDEMILJÖ

Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Tidigare utpekade områden för villabebyggelse i Vet-
landa är snart färdigbyggda. Fortsätter utvecklingen 
i samma takt som tidigare kommer marken som 
pekats ut i tidigare översiktsplan snart ta slut. Utan 
ett vidare arbete med en översyn av centralorten 
och utpekade utvecklingsriktningar skulle tätortens 
utveckling stagnera. Kommunen kan då inte uppnå 
sitt mål för befolkningsökning. En stagnation av 
centralortens bebyggelse skulle få långsiktiga negati-
va samhällsekonomiska eff ekter för kommunen som 
helhet. Ett rimligt antagande är att fl er hade valt att 
bosätta sig utanför planlagt område. 

Alternativt hade den framtida planeringen av bo-
stadsområden fått ske med detaljplanering utan stöd 
i översiktsplanen. De översiktliga övervägandena 
som görs i en översiktsplan skulle då gå förlorade. 
Dessutom skulle allmänhetens möjlighet att påverka 
ortens utveckling vara mindre då samrådet skulle ske 
med en mindre krets av sakägare.

Nollalternativet innebär även att bostadsområden 
som funnits med i tidigare översiktsplan men som 
idag är borttagna delvis skulle kunna bebyggas. De 
boendeområden som är borttagna fanns väster om 
Västerleden och kallas Norget och Madhagen. Om-
rådena är genom Västerledens barriärverkan för cy-
klister och gångtrafi kanter från Vetlanda stad, vilket 
kan tänkas leda till att fl er skulle köra bil in till stan. 
Området Norget kolliderade även med arkeologiska 
lämningar och skulle därför ha minskats i storlek. 
Det mindre boendeområdet har istället slagits sam-
man med Norgets industriområde och anges som 

ett stort verksamhetsområde i denna översiktsplan. 
Även området Madhagen har krympts för att inte 
arkeologiska lämningar ska påverkas. Detta mindre 
område har även ändrats till verksamhetsområde i 
den nya översiktsplanen. 

Sammanfattning av planförslaget
Himlabackarna (B1, B2, B3)
Himlabackarna i norra delen av Vetlanda pekades 
ut i 1993 års översiktsplan och i 2005 års exploa-
teringsutredning. Denna översiktsplan innebär 
ett något förändrat utredningsområde och vidare 
utvecklingsriktning har pekats ut utmed Värnevä-
gen och mot Mellangårdsbacken. Det området som 
pekades ut i 1993 års översiktsplan är förändrat på 
grund av att det kommer i konfl ikt med fornmin-
nen, naturvärden och för att markförhållandena för 
bebyggelse är svåra.

Himlabackarna ligger nära elljusspår och vandrings-
leder, vilket tillsammans med fi n utsikt och närhet 
till staden förväntas göra området attraktivt för 
boende. Närheten till centrum och samhällsservice, 
som befi ntliga skolor och framtida butiker, gör att 
förutsättningarna för att skapa ett område som inte 
är beroende av biltrafi k är goda. 

Möjligheterna att med cykelväg förbinda området 
med övriga centralorten är goda. Närheten till han-
del är även positiv. En eventuell framtida etablering 
av en dagligvaruhandel i handelsområdet Nydala 
skulle ytterliggare bidra till att minska transport-
sträckorna. Flera större arbetsplatser fi nns även i 
områdets närhet. 

Västra Kråkegården (B4, U1)
I 1993 års översiktsplan är området Västra Kråke-
gården redovisat som rekreationsområde. I exploate-
ringsutredningen för Vetlanda centralort från 2005 
är ett mindre område utpekat som lämpligt för 
bostadsändamål. Denna översiktsplan föreslår att ett 
större område mot Grumlan ska utredas för bostads-
ändamål. 

Västra Kråkegården ligger nära Vetlanda centrum. 
Möjligheterna att ansluta befi ntliga cykelvägnät 
och utnyttja befi ntliga överfarter över Västerleden 
är goda. Cykel- och gångbana fi nns idag längs med 
Östanåvägen och Friluftsvägen. Området förväntas 
bli mycket attraktivt för boende. Ett större frilufts-
område, sjön Grumlan och Emån fi nns i närheten 
och kan göra området mycket attraktivt för boende. 

En utökning av bebyggelsen mot Grumlan kom-
mer även att knyta den befi ntliga bebyggelsen vid 
Grumlan närmare centralorten. Vetlanda får på 
detta vis en mindre utspridd bebyggelsestruktur och 
utnyttjandet av samhällets resurser i form av teknisk 
försörjning och service förbättras och underlättas. 

Miljömål och andra miljöförhållanden
Himlabackarna
En förlängning av Himlabackarna innebär att natur-
mark tas i anspråk. I området fi nns idag skog, åker 
och igenväxande betesmarker. Landskapets upp-
byggnad tyder på att det kan fi nnas en stor biologisk 
mångfald inom området. Området bedöms även i 
mindre utsträckning användas för friluftsliv. Natur- 
och kulturvärdena kan i mindre utsträckning på-
verkas negativt om inte hänsyn till befi ntliga värden 
tas i detaljplaneringen. En framtida utbyggnad av 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
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området leder till fl er hårdgjorda ytor och mängden 
dagvatten som måste tas om hand.

Västra Kråkegården
Området berör ett skogsbestånd i den östra delen 
med höga naturvärden. Beståndet är lövträdsdomi-
nerat med stora trädslagsvariationer och ett välut-
vecklat buskskikt. Skogsbeståndet löper ända ner 
till Emån och är värt att bevara ur fl era aspekter inte 
minst för fågellivet. I övrigt är området dominerat 
av barrblandskog men med större inslag av lövträd 
i den södra delen. I västra delen av området fi nns 
fl era stenmurar som kan ha både ett kulturellt värde 
och ett naturvårdsvärde. En framtida utbyggnad av 
området leder till fl er hårdgjorda ytor och mängden 
dagvatten som måste tas om hand.

Betydande miljöpåverkan
Himlabackarna
Den största miljöpåverkan bedöms ske genom en 
ökad trafi k när Himlabackarna sträcks ut och avstån-
den till centrum blir längre. 

Kulturhistorisk förstudie har genomförts för områ-
det. Inom det i översiktsplanen föreslagna området 
fi nns en registrerad fornlämning RAÄ 120 samt röj-
ningsrösen och möjliga boplatslägen. Hur röjnings-
rösen och eventuella boplatser behandlas ska avgöras 
av en kommande särskild arkeologisk utredning.

Västra Kråkegården
Det nya området vid Västra Kråkegården kan på-
verka friluftslivet då delar av det större rekreations-
område tas i anspråk. Natura 2000-området kring 
Emån kan påverkas då Västra Kråkegården angränsar 
till området.   

Åtgärder för att förebygga, hindra eller 
motverka betydande miljöpåverkan.
Himlabackarna
Dagvatten från hårdgjorda ytor bör i största möjliga 
utsträckning tas om hand lokalt (LOD) i form av 
öppna dammar, infi ltrationsdiken etc. Detta för 
att minimera belastningen av dagvattenutsläpp till 
Vetlandabäcken. Eventuella dammar kan placeras i 
områdets södra delar.

Kring fornlämningen ska ett fritt område lämnas 
som buff ert i framtida detaljplanering. Exploate-
ring av området har negativ betydelse för befi ntliga 
naturvärden. Det är därför viktigt att lämna natur-
områden mellan bebyggelseområdena och anpassa 
bebyggelsen till naturvärden som större träd. 

Åkrarna och delar av betesmarken i området hö-
skördas och betas av hästar. Igenväxning av områ-
det motverkas på så sätt. En exploatering medför 
troligen att denna markanvändning helt upphör 
och närområdet kan komma att förslyas och på sikt 
återbeskogas utan en aktiv skötsel. En möjlighet till 
fortsatt betning av öppna ytor i närområdet vore bra 
ur naturvårdssynpunkt.

Speciell vikt måste även läggas vid infrastrukturen 
för att kunna minimera biltrafi ken. Området bör 
få en egen busshållplats och en bra cykelväg till 
centrum. Vetlanda kommun ska även arbeta för att 
en livsmedelsbutik etableras i Nydala handelsområde 
som ligger i anslutning till Himlabackarna. 

Västra Kråkegården
Det är nödvändigt med en särskild arkeologisk 
undersökning i området före vidare detaljplanering. 

Buller från Östanåvägen måste beaktas i den fortsat-
ta planläggningen. Dagvatten från hårdgjorda ytor 
bör i största möjliga utsträckning tas om hand lokalt 
i form av infi ltrationsdiken eller liknande. 

Vid vidare planering ska särskild hänsyn tas till 
friluftslivets användning av området. De mest frek-
venta strövstigarna bör behållas och värdefull natur 
skyddas. 

LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGE

Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Planförslaget för strandnära boende pekar ut områ-
den för landsbygdsutveckling och styr bebyggelseut-
vecklingen utmed stränderna till ett fåtal områden. 
Ett nollalternativ innebär att inga områden pekas 
ut. Då fi nns inte möjligheten att etablera boende 
närmare stranden än 100 meter i områden som inte 
tidigare varit bebyggda. 

Det fi nns idag en efterfrågan på boende utanför 
planlagt område. Attraktiva tomter intill de mindre 
orterna bedöms minska denna efterfrågan. Om inte 
områden för strandnära tomter pekas ut kan utveck-
lingen gå mot en utspridd bebyggelsestruktur med 
allt fl er ensamliggande hus. Befolkningsminskningen 
i de mindre tätorterna bedöms fortsätta och under-
lag för handel och service minska. Befolkningen i 
de mindre tätorterna måste transportera sig in till 
centralorten för service som exempelvis skola och för 
att handla. Nollalternativet innebär även en begräns-
ning av turismens utveckling och har en negativ 
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inverkan på sysselsättningen etc. 

Nollalternativet innebär att naturen och landskaps-
bilden utmed strandområdena kommer att förbli 
opåverkad. Men landskapsbilden intill de mindre 
orterna kan bli förändrad då befolkningen och möj-
ligheten att hålla landskapet öppet minskar. 

Sammanfattning av planförslaget
Ett antal områden har pekats ut som möjliga för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utpekande-
na har skett både utifrån byggande av bostäder och 
verksamheter med anknytning till turism. Urvalet av 
områden har skett utifrån de kriterier som gemen-
samt tagits fram tillsammans med Uppvidinge, 
Hultsfred och Högsby kommun och baserar sig på 
reglerna för lättnader i strandskyddet. Kriterierna 
utgår ifrån att de nyexploaterade områdena ska ut-
göra en fortsättning på befi ntlig bebyggelse och vara 
utvecklande för landsbygden. Vad som gynnar lands-
bygdsutvecklingen har fokuserat på upprätthållande 
av samhällsservicen och turismens utveckling. Vi 
utgår från att det är positivt att människor bosätter 
sig även i de mindre orterna. Ett möjligt planerings-
alternativ kunde varit att planeringen skulle efter-
sträva en koncentration av befolkningen till central-
orten. En mindre utspridd befolkning kan ses som 
positivt ur transport och miljösynpunkt. ÖP:n utgår 
istället från att en koncentration av befolkningen till 
orterna är positiv ur transportsynpunkt.

Valet av områden baserar sig även på de synpunkter 
som kommit in under synpunktsinsamlingsrundor 
2006 i de mindre orterna. Vi har i valet av områden 
lagt fokus på samhällenas utvecklingsmöjligheter. En 
alternativ metod hade varit att fokusera på var det 

ur en miljömässig och ekologisk synpunkt kan vara 
lämpligt med bebyggelse. Det hade krävt ett omfat-
tande utredningsarbete och det bedöms att detta 
utredningsarbete istället ska göras i samband med 
detaljplanering.  

Miljömål och andra miljöförhållanden
För varje område har en översiktlig bedömning/in-
ventering gjorts av kända kultur- och naturvärden. 
Detta har framförallt skett gentemot tillgängliga 
GIS-skikt. Dessa värden redovisas direkt i bilagan 
för varje delområde.

Betydande miljöpåverkan
Då strandområden ofta används för friluftsliv 
kan utvecklingen av bebyggelse utmed stränderna 
påverka människors friluftsliv och rekreationen 
negativt. Ofta används även strandområdet av olika 
arter av djur och växter. Påverkan på friluftslivet, 
naturlivet och landskapsbilden bedöms bli begränsad 
då de utpekade områdena oftast utgör förlängningar 
av redan befi ntlig bebyggelse och inga nyetable-
ringar görs. De utpekade områdena bedöms bidra 
till en positiv samhällsutveckling då underlaget för 
samhällsservice och eventuell handel förbättras. Om 
samhällsservice och dagligvaruhandel fi nns kvar i de 
mindre samhällena bedöms behovet av transporter 
minska då färre behöver pendla till centralorten.  

Åtgärder för att förebygga, hindra eller 
motverka betydande miljöpåverkan.

Alla områden ska detaljplaneläggas och då ska även 
naturförhållanden undersökas noggrant. Det ska 
säkerställas i detaljplan att de kriterier som fi nns 

angivna är uppfyllda före byggnation. Tomtgränsen 
ska vara avgränsad och en tydlig markering ska av-
gränsa tomten från vattenlinjen för att allmänhetens 
passage ska säkerställas. Områdenas utformning ska 
styras i detaljplanen för att få en estetiskt tilltalande 
bebyggelse som bidrar till att försköna landskapsbil-
den. 

 
NÄRINGSLIV 

Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Största delen av de verksamhetsområden som pekats 
ut i denna plan har i tidigare fördjupad översikts-
plan från 1993 varit utpekade som industriområde. 
Vissa områden har omformats något där konfl ikt 
med annan typ av markintressen övervägt. Delar av 
områden som tidigare angetts för bostadsändamål 
har förändrats för att istället anges som verksamhets-
områden. P.g.a. hänsyn till natur- och kulturvärden 
leder planförslaget inte till att ett större område för 
verksamheter pekas ut än vad som tidigare var utpe-
kat för industrier. 

Om inte områden pekats ut som verksamhetsområ-
de skulle det på sikt kunna leda till en brist på mark 
och ett hinder för nyetableringar. God tillgång till 
mark skapar möjligheter för företag som har verk-
samheter i centrum att fl ytta sin verksamhet till en 
mer ändamålsenlig placering. Verksamhetsområdena 
har goda förbindelser till Västerleden, vilket skulle 
kunna minska transporter av farligt gods i centrum.

Ett område pekas även ut som lämpligt för verk-
samheter som kan ha nytta av järnvägsförbindelser. 
Detta kan styra utvecklingen mot mer gods på 
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järnvägen. En trolig framtida utveckling är att mer 
gods kommer att transporteras på vägarna om inte 
möjlighet till järnvägstransport ges. 

Att ett område för verksamhet som bedöms vara 
miljöstörande pekas ut är positivt. Alternativet hade 
varit en spridning av verksamheterna som på sikt 
skulle kunna störa befi ntliga områden eller hindra 
framtida bostadsutveckling.  

Att områdena Madhagen och Norget pekas ut som 
verksamhetsområden istället för boendeområden 
hindrar delvis en framtida västlig utveckling av 
staden. Men på grund av begränsande miljöfaktorer 
som bland annat buller skulle i vilket fall bostadsbe-
byggelse vara svår att etablera inom området. Dess-
utom bedöms Västerleden vara en barriär för gång 
och cykeltrafi kanter. Därför skulle förmodligen bil 
dominera som transportmedel till och från området 
och centrum. Att cykla och gå till arbetet bedöms 
inte påverkas i lika stor utsträckning av Västerledens 
barriärverkan som t.ex. barns skolväg.   

Däremot kan en trolig framtida utveckling vara att 
ett större område skulle förbli obebyggt intill Nor-
get. Då skulle området förbli opåverkat och fortsätta 
användas som rekreationsområde. 

Utan en styrning av handeln i översiktsplanen skulle 
en framtida utveckling kunna resultera i en utsprid-
ning av externhandeln utmed Västerleden. Detta 
skulle generera mycket trafi k mellan externhandeln 
och motverka miljömålet Begränsad miljöpåverkan. 
Utan förslag på strandnära bebyggelse skulle troligen 
befolkningsminskningen fortsätta i de mindre or-
terna. Handeln kan på sikt försvinna från de mindre 

orterna, vilket skulle resultera i ökad trafi k in till 
Vetlanda centralort. 

Sammanfattning av planförslaget
Det huvudsakliga syftet med avsnittet Näringsliv är 
att det i Vetlanda kommun ska fi nnas god planbe-
redskap för nyetableringar både i centralorterna och 
i de mindre orterna. En separat MKB görs för de 
mindre orterna. I avsnittet pekas ett antal områden 
ut som verksamhetsområden. Fokus i MKB:n ligger 
på nedanstående områden. 

Skärpet (V1)
Området fi nns med i tidigare översiktsplan men är 
något förskjutet åt väster mot riksväg 31 .

Norget (V2)
I tidigare översiktsplan är området redovisat som 
två områden, dels ett för bostäder i söder och dels 
ett industriområde i norr. I denna översiktsplan är 
området sammanslaget till ett större verksamhets-
område. Utsträckningen på den sammanslagna ytan 
är något förändrad på grund av de arkeologiska 
förutsättningarna. 

Madhagen (V3)
I tidigare översiktsplan är området redovisat som 
bostadsområde. Områdets utsträckning är något 
omformat på grund av arkeologiska förutsättningar. 

Nässja (V4)
Området fi nns avsatt i tidigare översiktsplan. Områ-
det är något förändrat på grund av att de arkeologis-
ka förutsättningarna begränsar områdets utbredning 
i söder. 

Norra Brunnsgård (V5)
Området fi nns avsatt i tidigare översiktsplan och de-
lar är även detaljplanerat. Med tanke på huvudsaklig 
vindriktning anses området vara särskilt lämpligt för 
industri som har utsläpp till luft. Områdets utform-
ning är något förändrat från tidigare översiktsplan. 
Området ligger i närheten av vägreservatet för en 
eventuell framtida nordlig omfart. En tänkbar fram-
tida trafi klösning kan vara att ansluta området direkt 
till planerad omfart och helt ta bort transporterna 
genom tätbebyggt område. Vägarna till området är 
redan idag goda ur säkerhetssynpunkt och området 
lämpar sig därför för verksamhet med farliga ämnen. 
Det bedöms även fi nnas goda förutsättningar för att 
ansluta området till järnvägen. 

Planeringsstrategier för handeln
För handeln är översiktsplanens viktigaste miljökon-
sekvenser att externhandeln främst ska koncentreras 
till Nydala handelsområde och att handel ska fi nnas 
kvar i de mindre orterna.

Miljömål och andra miljöförhållanden
Skärpet  (V1)
En möjlig grav har upptäckts vid den översiktliga 
fältbesiktningen som gjordes i samband med den 
kulturhistoriska förstudien. Området består främst 
av barrblandskog med dominans av tall. En viss käll-
påverkan förekommer i den norra delen. Inga högre 
naturvärden fi nns registrerade i området. Området 
fi nns inte i närheten av nuvarande bostadsområden 
och har i dagsläget ingen cykelvägsanslutning. Det 
gör att området är separerat från övriga centralor-
ten. Men en framtida utbyggnad av bostadsområdet 
Himlabackarna kommer att komplettera området.  
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Norget (V2)
Söder om området fi nns de registrerade fornläm-
ningarna RAÄ41 och RAÄ42. Dessa fornminnen 
(gravar) indikerar att det också bör fi nnas förhis-
torisk bebyggelse i närområdet. Att exploatera i 
närheten av fornlämningarna bedöms inte lämpligt 
med tanke på fornlämningsmiljön. Därför har delar 
av området i söder som i tidigare översiktsplan redo-
visats som bostadsområde tagits bort. Ett område i 
öster har också tagits bort i denna översiktsplan på 
grund av fornlämningsområde RAÄ 181. 

I området fi nns några skogsbestånd med högre 
naturvärden som i fl era fall sammanfaller med de 
fornlämningar som fi nns på området. I nordvästra 
delen av området mot kraftledningsgatan fi nns 
ett tallbestånd på mossmark som är lämnat för fri 
utveckling enligt gällande skogsbruksplan. Hänsyns-
krävande vedsvampar och lavar är funna i beståndet. 
Området är mycket utnyttjat som strövområde och 
fl era upptrampade stigar samt uppmärkta spår fi nns. 

Gång- och cykelvägsförbindelse mellan Vetlanda 
stad och området fi nns från Karlslundsområdet via 
en bro över Västerleden. Avstånden från staden är 
korta och uppmuntrar till att cykla eller gå vilket 
bland annat stödjer miljömålet Begränsad klimatpå-
verkan.

Madhagen (V3)
Röjningsrösen och möjliga boplatslägen fi nns i om-
rådet. Norr om området fi nns registrerad fornläm-
ning RAÄ 75 och strax norr härom ytterligare två 
registrerade fornminnen, varav det ena är Tjuvarör. 
Dessa fornminnen (gravar) indikerar att det också 
bör fi nnas förhistorisk bebyggelse i närområdet. Att 

exploatera i närheten av fornlämningarna bedöms 
inte lämpligt med tanke på fornlämningsmiljön. 
Den norra delen av området i den tidigare översikts-
planen är därför borttaget.

I södra delen av området fi nns ett källområde kallat 
Tvillingkällorna. I östra delen gränsar området till 
ett skogsbestånd med höga naturvärden. Området är 
lövdominerat med stor trädslagsblandning. Enstaka 
jättegranar och grova aspar fi nns i området. Utmed 
vattendraget fi nns fl era källfl öden, de så kallade 
Tvillingkällorna. Här fi nns även rester av äldre jord-
bruksmark samt stenmurar. I sydvästra delen av det 
planerade exploateringsområdet vid Madhagen fi nns 
fl era grövre lövträd, en mycket gammal tall, aplar, 
trädgårdsväxter samt stenmurar och en gammal jord-
källare. Hela miljön runt boningshuset och resterna 
från det äldre lantbruket har ett visst kulturellt värde 
och även ett estetiskt värde i det i övrigt skogsbruks-
dominerade området. I den västra delen gränsar om-
rådet till en lövsumpskog där vattenståndet varierar 
med Emåns fl öde.

Gång- och cykelvägsförbindelsen från centrum är 
goda och sträcker sig fram till korsningen Hällinge-
vägen –Slättelundsvägen.

Nässja (V4)
Söder om området fi nns den registrerade fornläm-
ningen RAÄ 48. Dessa fornminnen (gravar) indike-
rar att det också bör fi nnas förhistorisk bebyggelse i 
närområdet. Att exploatera i närheten av fornläm-
ningen bedöms inte lämpligt med tanke på fornläm-
ningsmiljön. Södra delen av det i översiktsplanen 
redovisade området är därför borttaget. 

I området fi nns inga högre naturvärden registrerade. 
Men genom området går ett uppmärkt motionsspår 
och fl era stigar. Området passeras på vägen ut till 
det större rekreationsområdet Östanå. Utbyggnad 
av området kan påverka tillgängligheten till rekrea-
tionsområdet negativt. 

Området har goda gång- och cykelvägsförbindelse 
som fi nns vid Markörvägen i väster. En gångtunnel 
fi nns vid korsning med Västerleden. I öster fi nns 
gång- och cykelvägförbindelse via gamla Östanåvä-
gen.

Norra Brunnsgård (V5)
I området löper Brostugebäcken ner mot Byestad 
och ut i Emån. I Brostugebäcken fi nns bäcköring 
vilket tyder på att vattendraget är av mycket högt 
naturvärde. I den södra delen fi nns markerade spår 
och många upptrampade stigar. Detta område är 
mycket högt utnyttjat för rekreation under årets alla 
månader. 

Gång- och cykelväg till industriområdet fi nns längs 
Flugebyvägen. En anslutande gång- och cykelväg 
fi nns även från bostadsområdet Brunnsgård. 

Röjningsrösen, kolningsgrop och möjliga boplatslä-
gen fi nns i området. Sydväst om området fi nns forn-
minnet RAÄ 45. Det bör observeras att ett lämpligt 
fornlämningsområde lämnas fritt från exploatering i 
detaljplaneringen.

Planeringsstrategier för handeln
En styrning av handeln till Nydala handelsområde 
kan minska bilismen i samhället och stödjer därmed 
fl era miljömål. Externhandel kan lättare knytas till 
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övriga delar av kommunen om den är geografi skt 
samlad. Förutsättningarna är bättre för att få till-
stånd bussförbindelser. Dessutom blir externhandeln 
mer lättillgänglig för gående och cyklande. Det är 
inte bara är positivt för miljön utan även för de som 
inte har tillgång till bil. 

Genom att arbeta för att befolkningen i orterna ut-
anför Vetlanda stad ska upprätthållas och förutsätt-
ningarna för handeln ska fi nnas kvar i orterna kan 
transporterna inom kommunen minimeras. 

Betydande miljöpåverkan 
En utbyggnad av de ovan nämnda områdena kan 
leda till att värdefull natur påverkas och att land-
skapsbilden förändras. Det fi nns även fornlämningar 
inom områdena som kan påverkas negativt. Områ-
dena är även via olika vattendrag en del av Emåns 
upptagningsområde. Emån är Natura 2000-område 
och kan påverkas negativt av en utbyggnad. Dag-
vatten från hårdgjorda ytor bör i största möjliga 
utsträckning tas om hand lokalt (LOD) i form av 
infi ltrationsdiken och fördröjningsmagasin. Det 
samlade dagvattnet bör passera en sedimenterings-
damm med oljeavskiljare innan det leds vidare ut i 
naturen.

Stora delar av de områden som är utpekade används 
idag för rekreation. En utbyggnad kan därmed 
påverka människors möjligheter till friluftsliv och 
därmed påverka folkhälsan negativt. Det är därför 
viktigt att detta tas hänsyn till i utformningen av 
framtida detaljplaner. 

Stor del av verksamhetsområdena är samlade utanför 
Västerleden vilket kan leda till att fl er använder bilen 

för att ta sig till och från arbetet. I dagsläget har 
områdena anslutning till staden och bostadsområ-
dena med cykelvägar. Dessa behöver byggas ut för 
att förbättra anslutningen. 

Åtgärder för att förebygga, hindra eller 
motverka betydande miljöpåverkan.
Skärpet  (V1)
Eventuellt förorenat dagvatten som kommer vid en 
exploatering bör samlas upp så att det inte orenat 
rinner ut i Föredadammen och Vetlandabäcken.
En arkeologisk utredning behövs för att klarlägga 
statusen på den möjliga graven. 

Norget (V2)
Det är viktigt att korridorer med skog sparas där 
stigar kan anläggas för att områdets rekreations-
värden ska kunna upprätthållas. Dagvatten från 
exploaterade delar av området får inte orenat ledas 
till vattendraget som löper ner mot Tvillingkällorna. 
Det hänsynskrävande området mot kraftledningsga-
tan i den västra delen bör sparas.

För området bör en arkeologisk utredning av de 
möjliga boplatslägena samt röjningsrösena närmare 
utredas. 

Madhagen (V3)
Det är viktigt att planera för hantering av dagvatten 
så att det inte orenat passerar ut till det östra skogs-
området med källfl ödena och i lövsumpskogen i den 
västra delen. Ytterliggare utredningar av arkeologin 
kan behövas. En del lövträd är lämpligt att bevara.

Nässja (V4)
Vid detaljplaneläggning är det viktigt att säkra 

rekreationsvärdena i området genom att t.ex. lämna 
gröna stråk för passage. 

Norra Brunnsgård (V5)
Det är mycket viktigt att Brostugebäcken och dess 
närmiljö bevaras med tanke på dess höga natur-
värden. En lämplig skyddszon runt bäcken måste 
fastställas i ett tidigt skede. Vid vidare detaljplane-
ring av området måste särskild utredning ske för att 
inte utsätta bäcken och dess närområde för negativa 
ingrepp samt nedsmutsning från orenat dagvatten 
och andra tänkbara belastningar. Det är vidare även 
viktigt att stigar och markerade spår som försvinner 
vid en exploatering ersätts med nya i detaljplane-
ringen.

En arkeologisk utredning behöver göras av de möj-
liga boplatslägena, kolningsgropen, samt röjningsrö-
sena som också närmare karteras. Framtida komplet-
tering av gång- och cykelväg längs Hammargatan 
kan komma att behövas.

INFRASTRUKTUR

Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Om de förslag till fysiska åtgärder som pekas ut i 
planen inte genomförs innebär det ett nollalternativ 
med befi ntliga vägsträckningar.

För vägen Sjunnen-Alseda innebär en utebliven om-
fart framförallt att trafi ksäkerheten genom samhäl-
lena samt miljöproblemen med i första hand buller 
kvarstår.

För en utebliven vägsträckningen Ekenässjön-Sjun-
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nen innebär det att trafi ken även fortsättningsvis går 
genom Ekenässjön med miljö- och bullerproblem 
som följd. Trafi ken genom Vetlanda fortsätter att gå 
på Västerleden som är avsedd för genomfartstrafi k. 
Detta innebär inga större miljöproblem annat än 
längre transportsträcka och tid med den miljöbelast-
ning som det innebär. 

Förslag till utredning i Karlstorp syftar till att för-
bättra framkomligheten för tunga fordon i backen 
upp till Karlstorp. 

Förslag till utredning i Bäckaby syftar till att för-
bättra miljön i samhället där det går tunga fordon 
bokstavligt inpå husknuten.

Utebliven åtgärd för påfarten till länsväg 127 från 
Nävelsjö innebär att den dåliga trafi ksäkerheten vid 
påfarten kvarstår.

Sammanfattning av planförslaget
För vägen Sjunnen – Alseda pågår arbetet med en 
arbetsplan som Vägverket ansvarar för. En föreslagen 
väglinje fi nns framtagen.

För Vägsträckningen Ekenässjön – Sjunnen är ett 
brett utredningsområde avsatt i översiktsplanen. Ut-
pekandet innebär att en lämplig väglinje bör kunna 
hittas inom området. 

Utredningsområdet i Karlstorp är en naturlig 
fortsättning på den nyligen byggda väganslutningen 
sydost om Karlstorp.

Utredningsområdet i Bäckaby följer den sträckning 
som är avsatt i byggnadsplanen från 1961.

Påfarten från Nävelsjö på länsväg 127 kan efter en 
utredning innebära ett annat läge. Det fi nns idag 
inget framtaget förslag på ett eventuellt nytt läge för 
anslutning.

Miljömål och andra miljöförhållanden
Vägen Sjunnen – Alseda
Inom området berörs ett fåtal yngre fornlämningar. 
Området består till största delen av skogsmark, ängs- 
och hagmarker berörs i liten omfattning. I pågående 
arbete med arbetsplan gås djupare in i miljöförhål-
landen och konsekvenser av genomförande. 

Vägen Ekenässjön – Sjunnen
Riksintresset Emån korsas vid Sjunnen. Missgyn-
nade och sällsynta växt- och fågelarter samt värdefull 
våtmark är värdefulla naturvärden i området. Re-
kreationsområde för Vetlanda stad berörs så till vida 
att det fi nns gott om stigar och vägar som används 
för promenader.

Vid Ekenässjön berörs en grundvattenförekomst 
med miljökvalitetsnorm. Nuvarande status är god 
kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Kvalitets-
krav år 2015 är god kemisk och kvantitativ status. 
Desto närmre Ekenässjön vägen kommer ju mera av 
området berörs.

Spritt inom området fi nns fornminnen såsom exem-
pelvis hålväg, torp och fossil åker.

Utredningsområdet i Karlstorp
Området berör ett värdefullt odlingslandskap.

Utredningsområdet i Bäckaby
Området berör en kulturhistorisk lämning (bytomt) 

samt Bäckaby kyrkby som är utpekad i kommunen 
Kulturhistoriska utredning från 1989.

Påfarten från Nävelsjö
Eventuellt nytt förslag på anslutningsläge kan beröra 
grundvattenförekomst med miljökvalitetsnorm. Nu-
varande status är god kemisk och kvantitativ grund-
vattenstatus. Kvalitetskrav år 2015 är god kemisk 
och kvantitativ status.

Betydande miljöpåverkan
Vägen Sjunnen-Alseda innebär en ny omfart med en 
positiv miljöpåverkan. Trafi ksäkerheten förbättras 
betydligt och bullret i människors boendemiljöer 
minskar. Åtgärden stödjer framförallt miljömå-
let God bebyggd miljö då det leder till att färre 
blir utsatta för trafi kbuller. Det samma gäller för 
vägsträckningen Ekenässjön-Sjunnen där samhäl-
let Ekenässjöns miljö- och bullerproblem minskar 
betydligt. Omfarterna leder till en kortare körsträcka 
och minskar utsläppen från nedbromsningar och 
accelerationer i trafi ken. Åtgärden stödjer även här 
framförallt miljömålet God bebyggd miljö då det 
leder till att färre blir utsatta för trafi kbuller.

Förslag till utredning i Karlstorp syftar till att för-
bättra framkomligheten för tunga fordon i backen 
upp till Karlstorp, trafi ksäkerheten påverkas också av 
detta. 

Förslag till utredning i Bäckaby syftar till att förbätt-
ra miljön och trafi ksäkerheten i samhället, där det 
går tunga fordon bokstavligt inpå husknuten. 

En ny påfarten på länsväg 127 från Nävelsjö kan 
innebära en betydlig förbättring av trafi ksäkerheten.



Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun 123

M
IL

JÖ
KO

N
SE

KV
EN

SB
ES

KR
IV

N
IN

G

Sammanfattande bedömning av miljö-
påverkan
Förbättrade omfarter minskar hindren i form av 
samhällen där hastigheten minskar, och ökar trafi -
kens framkomlighet. Det kan i ett större perspektiv 
leda till ett ökat utnyttjande av godstransporter och 
personbilstrafi k på väg och en ökad miljöpåverkan. 
Den totala miljökonsekvensen bedöms dock vara 
övervägande positiv då bullret och avgaser i orterna 
minskar.  

Omfarter kan medföra minskat underlag för exem-
pelvis kiosker, butiker, kaféer och näringsställen. 
Detta kan få ekonomiska och sociala konsekvenser i 
samhällena.

Åtgärder för att förebygga, hindra eller 
motverka betydande miljöpåverkan.
För planerade omfarter Sjunnen-Alseda och Eke-
nässjön-Sjunnen kommer det i det fortsatta arbetet 
tas fram detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar. 
För att motverka en framtida trafi kökning behöver 
fortsatta satsningar göras för att förbättra gång- och 
cykelvägnätet samt järnvägsnätet. För utredningar 
gällande Ekenässjön-Sjunnen, Karlstorp, Bäckaby 
och Nävelsjö är det viktigt att väglinjen i största 
möjliga mån tar hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som fi nns.

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN I 
KOMMUNENS ORTER

Denna konsekvensbeskrivning gäller ÖP bilagan 

”Utvecklingsområden i kommunens orter”. Den 
behandlar dock endast orterna utanför centralor-
ten, eftersom utvecklingen av Vetlanda centralort 
behandlas tidigare i MKB:n.

Avgränsning
En översiktlig bedömning av den inverkan som sker 
på miljö och rekreation har gjorts för de geografi skt 
avgränsade områden som pekats ut i bilagan vad gäl-
ler bostäder och verksamheter. 

Översiktlig bedömning av konsekvenser av att ha 
tillgängliga områden i de fl esta av kommunens orter 
för byggande av bostäder och verksamheter beskrivs 
utifrån sociala och kulturella konsekvenser, sam-
hällsekonomiska konsekvenser och konsekvenser för 
miljön.

De områden som tidigare pekats ut eller detaljpla-
nelagts i något sammanhang har aktualitetsbedömts 
och i förekommande fall lyfts in i översiktsplanen. 
Inga områden som inte tidigare varit med i plane-
ringen har pekats ut.

Översiktlig konsekvensbeskrivning av 
bostadsområden
Sociala och kulturella konsekvenser av bostadsbyg-
gande i kommunens orter kan antas skapa möjlighet 
till infl yttning och på så vis upprätthålla underlag 
för både kommersiell och off entlig service. Detta 
är en förutsättning för en ort med befolkning av 
blandad ålder.

Samhällsekonomiska konsekvenser bedöms vara att 
underlag för kommersiell och off entlig service kan 

bibehållas. I fl ertalet orter fi nns också den kommu-
nala infrastrukturen i princip redan utbyggd.

Konsekvenser för miljön är också sammankopplade 
med att servicen fi nns i orten eller i en närliggande 
ort. Det är framför allt knutet till transporter, både 
för dagligvaruhandel och möjlighet till allmänna 
kommunikationer upprätthålls och utvecklas. 

Översiktlig konsekvensbeskrivning av 
verksamhetsområden
Sociala och kulturella konsekvenser är att möjlighet 
fi nns att ha sitt arbete på orten samt att möjlighet 
fi nns att starta eller utveckla redan befi ntliga företag.

Samhällsekonomiska konsekvenser är att boendet 
på orten gynnas. Belastningen på industriområden 
i centralorten minskar. Företagande i dessa orter 
innebär dock krav på god infrastruktur dels på det 
allmänna vägnätet och dels på IT-infrastrukturen. 
Detta medför infrastrukturinvesteringar.

Konsekvenser för miljönär att miljöbelastningen för 
utsläpp av transporter minskar i centralorten där 
koncentrationerna blir mindre. Arbetspendling till 
centralorten minskar.

Översiktlig bedömning av inverkan på 
natur, kultur och rekreation i orterna

Ekenässjön
B1

Mindre del fossil åker i norra delen.•
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B2 
Stor del fossil åker.
Liten del ingår i länsstyrelsens våtmarksinvente-
ring.

B3
Stor del fossil åker samt område med skogsbruks-
lämningar ca 20x15 m (NV-SÖ) bestående av en 
kolbotten och en kolarkojgrund.

B4
Stor del fossil åkermark.
Området används för rekreation.

V1, V2, V3 och V5 
Områdena berörs till vissa delar av fossil åker.

V3
Fornlämningar, kolningsanläggning, väg och torp.

U
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

Holsby - Sjunnen
 B1

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Vägbuller bör observeras.

B2
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Området används för rekreation

V1
Delar ingår i länsstyrelsens ängs- och hagmarksin-
ventering 1989.

V2
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Området används för rekreation.

V3
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Området används för rekreation.

V4
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

V5
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Närheten till Emån bör observeras.

V6
En mindre del omfattas av strandskydd.
Närheten till Emån bör observeras.
Stor del används till fotbollsplan.

Landsbro
B1

Fornlämning, färdväg.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Riksintresse för naturvård, Lannaskedeplatån.

B2
Riksintresse för naturvård, Lannaskedeplatån.
Del av området används för rekreation.

B3
Riksintresse för naturvård, Lannaskedeplatån.
En missgynnad kärlväxt med status; ”fi nns troli-
gen”.

V
Riksintresse för naturvård, i kanten av Lannaske-
deplatån. 

Björköby
B1, B2 och B3

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

V1
En missgynnad art, fågel, har påträff ats i kanten av 
området

V2
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

Myresjö
B1, B2 och B3

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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B4
Misstänkt järn- bronsåldersgrav.
Del av området används för rekreation.

V
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

Farstorp
B1, B2 och B3

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

Kvillsfors
B

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Del av området används för rekreation.
Risker och buller från järnvägen bör observeras.

V1
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Området används för rekreation.
Närheten till Emån bör observeras.

V2
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Området används för rekreation.

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

V3
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Närheten till Emån bör observeras.

Korsberga
B

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Risker och buller från järnvägen bör observeras.

V1
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

V2
Fornlämningsliknande lämning inom del av om-
rådet.

Ramkvilla
B

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.
Området används för rekreation.

Pauliström
B

Fornlämning, torp, jordkällare och röjningsrösen.

V
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Skirö
B

Ligger inom länsstyrelsens avgränsning för värde-
fullt odlingslandskap Skirö – Stenberga – Högarp.

Skede
B1 och B2

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

V1
Regionalt sällsynt fågel i utkanten av området.

V2
Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

V3
Området används för rekreation.

Nye
B1, B2 och B3

Inga konfl ikter med kända natur- och kulturvär-
den.

•

•

•

•

•

•
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Inledning
Planeringskommittén (PLAKO) - är kommunsty-
relsens forum för samordning i planeringsfrågor. 
PLAKO har till uppgift att i samarbete mellan 
nämnder och förvaltningar bereda övergripande 
strategiska planeringsfrågor. 

GIS - betyder Geografi ska Informations System och 
är ett digitalt system som fångar in, lagrar, analyserar 
och presenterar data som är länkad till en karta.

Plan- och bygglagen (PBL) - trädde i kraft 1987 
och ersatte då äldre lagstiftning. PBL är det centrala 
regelverket inom plan- och byggområdet.

Vård & omsorg
Särskilt boende - är en boendeform för äldre som 
omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstla-
gen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad 
och hemsjukvård dygnet runt.

Trygghetsbostäder - är bostäder för äldre som fyllt 
70 år. Någon biståndsbedömning enligt social-
tjänstens regler krävs inte. Trygghetsbostäderna ska 
uppfylla höga krav på tillgänglighet, tillgång till 
gemensamhetslokaler, servicevärd/- värdinna eller 
motsvarande och trygghetslarm. Bostäderna kan vara 
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Seniorbostäder - är ett samlingsbegrepp för former 
av ordinärt boende som utmärks av god tillgäng-
lighet och tillgång till gemensamhetslokaler. Viss 
uppnådd ålder krävs för att få fl ytta in. 

Rekreation & fritid
Det off entliga rummet - är ett begrepp i samhälls-
planering för utrymmen i bebyggelse inomhus eller 
utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde. Dit 
räknas framför allt gator, torg och parker. Det fi nns 
också halvoff entligt, halvprivat och privat utrymme.

Säkerhet
Vattentäkt - är en vattenreservoar, t.ex. sjö eller 
grundvatten, som används för att ta vatten ur frö 
exempelvis till den lokala dricksvattenförsörjningen.

Infi ltrationsbenägna jordarter - är exempelvis 
sand- och grusavlagringar där mycket nederbörd kan 
sugas upp av jorden. Lera är  däremot exempel på en 
jordart som inte kan suga upp så mycket vatten.

Översvämningskartering -  visar riskerna för över-
svämning i olika områden nära vatten. Beräkning-
arna görs genom inventeringar och mätningar av fl ö-
den och vattennivåer. Med hjälp av dessa mätningar 
och hydrauliska modeller beräknas vattenstånd och 
vattenutbredning vid olika extrema situationer som 
exempelvis s.k. hundraårs regn och högsta fl öde. 

Infrastruktur
Regional tranportplan - Regionförbundet för 
Jönköpings län har fått i uppdrag av regeringen att 
arbeta fram ett förslag till en transportslagsövergri-
pande länsplan för perioden 2010-2021. I planen 
redovisas investeringar och åtgärder för vägar, trafi k-
säkerhet och kollektivtrafi k.

Miljömål
Fossila bränslen - omfattar olika energikällor främst 
oljeprodukter, naturgas och kol som kommer från 
äldre geologiska perioder och påträff as under mar-
ken. Utsläpp från fossila bränslen bidrar till jordens 
uppvärmning och man vill därför minska använd-
ningen av dessa.

Vattendirektivet - eller ramdirektivet för vatten från 
2000 styr den europeiska gemenskapens vattenpoli-
tiska samarbete. Direktivet syftar till enhetliga regler 
för skydd av europeiska vatten.  

Övergödning - uppstår på grund av utsläpp av för 
mycket växtnäringsämnen i mark och vattendrag. 
Ämnen som kväveoxider och fosfater från t.ex. av-
loppsanläggningar bidrar till att sjöar växer igen och 
att havsmiljöer drabbas av algblomning. 

Grundvattenakvifär - är en geologisk bildning som 
lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och 
så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvin-
nas ur den i användbara mängder. I en akvifär kan 
det fi nns ett eller fl era grundvattenmagasin.

Fastbränsle - är ett uttryck för t.ex. ved, pellets, 
briketter, fl is och spån. Det är ett kretsloppsanpassat 
bränsle som inte bidrar till ökade växthusgaser. 

Avrinningsområde - är det landområde, inklusive 
sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. All ne-
derbörd som faller inom avrinningsområdet rinner 
ut i havet via enbart ett vattendrag.

BEGREPP
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Kulturmiljö
Områdesbestämmelser - är en planform för en över-
siktlig reglering av mark- och vattenanvändning och 
av bebyggelse. Det går endast att reglera vissa, i lagen 
angivna, frågor och ska alltid ha stöd i översiktspla-
nen.

Naturmiljö
Småbrutet landskap - kan förklaras som ett småska-
ligt landskap med många små öppningar, som åkrar 
och ängar, i ett större skogslandskap.

Topografi  - beskriver ett landskaps höjdskillnader 
mellan t.ex. berg och fl oder.

Yt- & grundvatten
Biotopvård - innebär att man med aktiv skötsel vår-
dar ett mark- eller vattenområde så att de växt- och 
djursamhällen som hör hemma där gynnas. 

Grundvatten - kallas det vatten som utgör den un-
derjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.

Ytvatten - är det vatten som fi nns på jordens yta i 
sjöar, vattendrag, hav och våtmarker.

Vattenförekomst - Sveriges vattenområden har 
delats in i ett antal så kallade vattenförekomster. En 
vattenförekomst är ett homogent vattenområde, 
exempelvis en sjö eller en sträcka i en å eller en älv. 
För varje vattenförekomst ska en miljökvalitetsnorm 
beslutas. Vattenförekomster kan delas in i ytvatten-
förekomst och grundvattenförekomst. En sjö eller 
ett vattendrag måste vara av en viss storlek för att få 
räknas som en vattenförekomst. Detta gäller dock 
inte grundvatten.

Dricksvatten- och avlopp
Vattenskyddsområde - är ett av länsstyrelsen eller 
kommun inrättat geografi skt område till skydd för 
en vattenförekomst med betydelse för dricksvatten-
försörjning.

Recipient - är t.ex. en sjö eller ett vattendrag som är 
mottagare av dagvatten.

Sedimentering - är processen när t.ex. sand och lera 
sjunker ner i stillastående vatten. 

Vindkraft
Nollplansförskjutning - innebär att den höjd som 
vinden beräknas egentligen är högre upp än angivna 
72 m p.g.a. att marken är skogsbevuxen. Över skog 
är nollplansförskjutningen cirka ¾ av trädens höjd. 
Samtliga områden i Vetlanda är övervägande skogs-
klädda och med antagande om en typisk trädhöjd på 
20 m blir nollplansförskjutningen ca 15 m, varför 
motsvarande höjder ovan mark blir 72 + 15 = 87 m 
respektive 103 + 15 = 118 m.

Riksintresseområden - är geografi ska områden som 
är av nationell betydelse för en rad olika samhälls-
intressen. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. 
Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller 
naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga 
att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det 
kan också vara så att områdena är viktiga för att de 
ska användas till någon exploatering, t.ex. för vägar, 
järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vind-
kraft). Det är bara när markanvändningen ska änd-
ras som det kan få någon betydelse att ett område är 
av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas 
alltså inte. Översiktsplanen ska alltid behandla de 
riksintressen som fi nns i kommunen.


