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Eksjö kommuns översiktsplan sträcker sig till år 2040. Den omfattar hela kommunen; 
landsbygden, byarna och orterna. Här finns olika förutsättningar och de olika delarna 
redovisas därför med olika detaljeringsgrad. Eksjö tätort hamnar i fokus, tillsammans 
med de större orterna Mariannelund, Ingatorp, Hjältevad, Bruzaholm och Hult. 
Landsbygden beskrivs som en enhet, även om det finns enskilda samhällen eller 
samlingar av bebyggelse med tydliga karaktärer som skulle kunna beskrivas detaljerat. 
En stor del av arbetet har inneburit att identifiera förutsättningar och ta fram 
strategier för en långsiktig och hållbar utveckling i ett brett perspektiv. 

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är omfattande och viktig. Översiktsplanen 
säkerställer att kommunen arbetar med mål som går i samma riktning och har samma 
aktualitet som resten av världen. En aktualitetsprövning sker därför kontinuerligt av 
översiktsplanen där den ställs gentemot trender i omvärlden och lagar i vår samtid. De 
utmaningar och möjligheter som är särskilt stora vid tiden för framtagandet ges ett 
stort utrymme i målsättningen. År 2022 präglas stora delar av planeringen av 
klimatutmaningar och hushållning med resurser. 

Översiktsplanen återspeglar kommunens viljeinriktning i dessa utmaningar och 
kommer att vara vägledande många år framöver för utvecklingen av ett samhälle som 
är i ständig förändring. Detta ställer höga krav på översiktsplanens flexibilitet. 
Ambitionen har varit att ta fram en plan som är detaljerad och tydlig, men samtidigt 
så pass vag att det ska gå att tolka och använda materialet även om tjugo år.  

Flexibiliteten medför att översiktsplanen lämnar många frågor öppna. 
Genomförandet av översiktsplanen handlar om att ta fram det material som krävs för 
att omhänderta översiktsplanens intentioner, frågeställningar och behov. Exempelvis 
ska utvecklingsområden som utpekats utredas. Det behövs styrdokument där 
översiktsplanen visar behov. Bland annat parkeringsnormer, förtätningsstrategier, 
planprogram, trafikutredningar, klimatstrategiska dokument och detaljplaner.  

 

 

Bild 1 - Vinjett för kommunens vision

 



Översiktsplanen utgörs av underlag, ställningstaganden samt planförslag. Ambitionen 
har varit att tydligt särskilja vad som är ställningstaganden och vad som är 
planeringsunderlag. Vad föreslår översiktsplanen, och vad har det tagits hänsyn till? Hur 
påverkar en faktor av ställningstagande? 

I den första delen beskrivs vad en översiktsplan är och processen för att ta fram 
dokumentet. Det redogörs för det obligatoriska innehållet och hur Eksjö kommun 
har arbetat med detta utifrån lokala, regionala och nationella mål.  

I nästa del av dokumentet anges väsentliga förutsättningar. Information om 
kommunens orter och sådant som översiktsplaneringen behöver förhålla sig till. För 
att senare kunna ge förslag till förändring är det viktigt att ha information om nuläget. 
Här beskrivs även sådant som kräver hänsyn liksom faktorer som måste beaktas. Hit 
hör exempelvis riksintressen. Informationsdelen är därför omfattande men viktig.  

I senare delen av översiktsplanen följer planförslaget, sådant som föreslås förändras 
eller utvecklas. Denna del består av en strategisk del och en förslagsdel. Först anges 
visionen och målsättning. Därefter redovisas den kommunövergripande 
utvecklingsinriktningen, även kallad strukturbild. Tillsammans med strukturbilden 
anges sju olika planeringsinriktningar, teman och områden att fokusera arbetet kring 
för att eftersträva målbilden. Längst ner i kedjan anges sådana planeringriktlinjer att 
följa vid allt efterkommande arbete. Riktlinjer finns för hela kommunen samt för vissa 
orter. Dessa läses tillsammans med markanvändningskartan. Planförslaget anger också 
LIS-områden, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och områden 
som bedömts lämpliga för vindkraftsutbyggnad.  

Den avslutande delen är analytisk, och beskriver tillsammans med bilagan 
miljökonsekvensbeskrivningen samt konsekvenser av att genomföra planförslaget. 

Bild 2 - Illustration av läsordning för planförslaget. 
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Översiktsplanen omfattar hela Eksjö kommun med ett utvecklingsperspektiv fram till 
år 2040. I dokumentet ges en nulägesbild av samhället och vilka processer som 
påverkar planeringen. Kommunen placeras i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt 
perspektiv, för att belysa utvecklingspotentialer och utmaningar i ett brett 
sammanhang. De utmaningar världen står inför, står även Eksjö kommun inför, och 
de styrdokument som tagits fram på högre nivå än lokal behöver hanteras av den 
enskilda kommunen och alla som bor eller verkar i den. Särskilt viktigt har miljömål 
kopplat till transport och trafik, natur och miljö, skogar och sjöar bedömts vara. 
Översiktsplanen präglas därför särskilt av dessa frågor.  

I strukturbilden anges den kommunövergripande utvecklingsinriktningen. Olika orter 
i kommunen har olika kapacitet att bidra till en hållbar helhet. Eksjö tätort har en stor 
roll som bostadsort, för utveckling av näringsliv och handel. Hult och Bruzaholm har 
stora roller som bostadsorter och för kulturutbudet, medan Ingatorp, Hjältevad, Bellö 
och kommunens södra landsbygd har en större roll för verksamhetsetableringar, fritid 
och rekreation. Till stöd för utvecklingsinriktningen beskrivs sådant som sker runtom 
kommunen. Bland annat projekt inom det regionala transportnätet.  

Den kommunövergripande visionen (2018) har bearbetats till en stadsbyggnadsvision, 
som koncentrerats till det som översiktsplanen kan bidra med. Härefter finns 
inriktning och riktlinjer för planering, utefter olika teman och geografi. 
Planeringsriktlinjerna är knutna till en markanvändningskarta, där grunddragen för 
den avsedda användningen av mark- och vattenområden framgår. För att säkerställa 
en hög användbarhet kan de olika planeringsriktlinjerna härledas till olika delar av 
kommunen. Eksjö tätort har delats in i bland annat zonerna centrumområdet, inre 
respektive yttre stadsområdet. Inom de olika zonerna finns prioriteringar. Bland annat 
etableringar eller projekt inom funktionsblandad karaktär i första hand ske i inre 
stadsområdet. Nybyggnation av bostäder av stadsmässig karaktär ska i första hand 
prioriteras till centrumområdet, och i andra hand till inre stadsområdet. I planförslaget 
har även möjliga ytor pekats ut för att vägleda vilken typ av utveckling och plats som 
avses. Detaljerade markanvändningskartor finns för kommunens större orter. 
Utvecklingsbild för resten av kommunen hanteras genom strukturbilden och de 
kommunövergripande planeringsriktlinjerna. På det sättet täcks hela kommunen in av 
kartmaterial. Dock i varierade detaljeringsgrad. 

Den sammantagna strategin för hela översiktsplanen har varit att identifiera värden 
och utveckla dessa. Att kartlägga möjligheter och våga ompröva tidigare beslut, så 
som tidigare antagna detaljplaner. I orter som Hjältevad och Mariannelund finns en 
mängd bostadstomter planlagda, fastighetsbildade och byggklara. Strategier ges för 
hur dessa kan uppmärksammas. I Eksjö tätort handlar utvecklingen om att bygga klart 
staden. Att komplettera i centrum och stadsområdet på befintliga byggrätter, 
odefinierade ytor och motsvarande.  

Planförslaget förhåller sig till utmaningar kopplade till Sveriges 16 miljömål. I fysiska 
åtgärder synliggörs detta bland annat genom att trafikåtgärder, omställning i 
stadsgator till att prioritera gång- och cykeltrafik, eller identifiera och skydda 
värdefulla natur- och rekreationsområden. Motortrafiken är påtaglig i kommunen. 
Dels av behov till följd av avstånd, dels till följd av stadens form. Den genererar 
buller, försämrad luft- och vattenkvalitet, bidrar till otrygghet och ett storskalig 
ianspråktagande av stadsmiljöns offentliga rum. Genom översiktsplanen gör 
kommunen ett första steg i att bryta denna trend. Av strategierna ges förutsättningar 
för en hållbar stadsmiljö, med bättre klimat och effektivare flöden av varor och 
tjänster.  

Under planperioden behövs, enligt mål och prognoser, mark för ungefär 1 200 
bostäder pekas ut. Ungefär 1000 av dessa finns i Eksjös stadsområde. Resterande är 
fördelade i Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Därutöver sker 
en lågintensiv utveckling på landsbygden. Bland annat inom utpekade LIS-områden. 



3 

En översiktsplan speglar en kommuns viljeriktning för en långsiktig, övergripande 
utvecklingsinriktning för användningen av mark- och vattenområden. Enligt plan- och 
bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Det innebär att planen ska ta fäste i aktuella utmaningar, lagar och 
förhållningssätt, och leda kommunens utveckling i rätt riktning. Planen är inte 
juridiskt bindande, utan ett vägledande planeringsdokument vid beslut som rör mark- 
och vattenområden.  

Genom markanvändningskartor, strukturbild och formulerade strategier redovisas hur 
kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen redovisar hur hänsyn tas till att riksintressen 
tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer följs. Därmed redovisas övergripande hur 
kommunen tillgodoser behoven hos invånare, företag och organisationer. Här inryms 
allmänna, statliga, regionala och mellankommunala intressen. 

Översiktsplanens aktualitet prövas varje mandatperiod. Planprocessen inleddes efter 
att kommunfullmäktige den 13 juni år 2019 (Kf § 325) förklarat den då gällande 
översiktsplanen från år 2013 vara inaktuell. Översiktsplanen handläggs inom 
samhällsbyggnadssektorn som ansvarar för fysisk planering. I processen behöver 
många olika parter involveras för att få ett så bra kunskapsunderlag som möjligt och 
för att nå framgång och förståelse för uppsatta mål och strategier. Inom kommunen 
finns arbetsgrupper samt styrgrupp och referensgrupp för att driva arbetat framåt och 
säkerställa en hög kvalitet genom hela processen. Denna metod medför en 
kontinuerlig politisk avstämning.  

Den första perioden av arbetet bestod av insamling, kartläggning och inventeringar av 
såväl underlag som fysiska platser. Frågeställningarna var breda. Hur fungerar kommunen 
idag, och hur ser invånare, företag och turister på kommunen och dess framtid?  

Genom digitala enkäter, både riktade och öppna samt möten och forum i olika orter 
gjordes en omfattande insamling. Inför detta publicerades information om vad en 
översiktsplan är och varför kommunen inleder projektet. Det gjordes särskilda 
insatser för att samla in perspektiv från barn och unga.  

Ett stort subjektivt underlag samspelades med tidigare planeringsunderlag och 
kommunens vision. Härifrån kunde mål, strategier och planeringsriktlinjer till 
översiktsplanen för Eksjö år 2040 tas fram. Dessa är både lång- och kortsiktiga. 
Exempelvis är vissa områden beroende av ett långsiktigt skydd. I andra delar har 
områden med utmaningar identifierats som behöver hanteras i närtid. Utefter 
målbilden kunde översiktsplanen arbetas fram för att eftersträva målet. Efter att 
grunden till översiktsplanen färdigställts under försommaren år 2021 redovisades 
materialet i form av strukturbilder med de grundläggande strategierna för 
översiktsplanen. Ett stort fokus lades på de olika utmaningar som Eksjö kommun, 
Sverige och världen står inför. Klimatförändringar, transportsektorn, våra livsstilar, 
naturens och djurens livskraft.  

Efter en politisk beredning av översiktsplanen under våren år 2022 inleddes det 
formella samrådet enligt plan- och bygglagen, där allmänheten, föreningar, 
organisationer, myndigheter och många fler fick möjlighet att ta del av förslaget och 
lämna synpunkter. Dessa har legat till grund för justeringar i materialet som format 
granskningshandlingen och senare den version av översiktsplanen som antas av 
kommunfullmäktige. 
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En översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen tydligt beskriva följande punkter. 

1. Grunddragen i den avsedda användningen i mark- och vattenområden.

2. Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

bevaras.

3. Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa

gällande miljökvalitetsnormer.

4. Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer

och program som har betydelse för hållbar utveckling inom kommunen.

5. Redovisa områden i strandnära lägen som lämpar sig för

landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden.

Grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela 
kommunen framgår genom strategierna, strukturbilden och markanvändningskartan. 
Med grunddragen avses den huvudsakliga användningen. Det gör att detaljeringsgraden 
är lägre i en översiktsplan jämfört med exempelvis en detaljplan. Även kartor i 
översiktsplanen kan ge olika detaljeringsgrad. Ofta krävs uppföljande program och 
studier för att avgöra exempelvis byggbarheten i ett område som utpekats. Genom 
redovisningen av grunddragen ger kommunen uttryck för sin uppfattning om hur mark- 
och vattenområden bör användas utifrån det eller de ändamål som områden är mest 
lämpade för. Redovisningen omfattar även uppfattningen om en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, grönområden och vad som utgör en långsiktigt god 
hushållning av mark- och vattenområden. 

Kommunen visar sina ställningstaganden för hur den byggda miljön; bebyggelse, 
anläggningar, vegetation och parker, ska utvecklas, bevaras och användas i framtiden. 
Översiktsplanen anger riktlinjer till stöd för efterkommande planläggning och 
lovgivning. I översiktsplanen anges hur kommunen planerar tillgodose det långsiktiga 
behovet av bostäder. Detta är en viktig förberedelse för att genomföra bland annat 
kommunens bostadspolitiska intentioner.  

Normerna för vår miljö (buller, vatten- och luftkvalitet) hanteras genom att redovisa 
områden där det finns risk att normer inte klaras, samt kommunens strategier för hur 
de utpekade områdena ska hanteras i efterföljande planer.  

Kommunen ska i sin översiktsplan redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker för 
skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion, samt 
hur dessa risker kan minskas. Även risker kring förorenad mark eller särskilda 
aspekter som behöver beaktas i vår byggda miljö redovisas här.  

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de 
allmänna intressena kan ha en väsentlig betydelse för beslut om mark- och 
vattenanvändningen för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Av planen ska det framgå hur kommunen anser att de redovisade riksintressena ska 
tillgodoses. Ett riksintresse kan bara vägas mot andra riksintressen, inte mot andra 
allmänna intressen.  

Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen i den fysiska planeringen tar 
hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen. Om det finns områden och verksamheter som 
angår två eller flera kommuner, eller är av regional betydelse ska det framgå. 
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Eksjö kommuns karaktär, identitet och förutsättningar 
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I denna del beskrivs kommunens olika delar för att ge en övergripande bild av dess 

fysiska struktur, demografi, utbud och viktiga funktioner. Här har det varit särskilt 

viktigt att belysa orters kvaliteter, brister och möjligheter för utveckling. Allt för att ge 

ett bra underlag inför förslagsdelen. I vissa orter finns en vilja för inflyttning och 

nybyggnation samtidigt som det finns förutsättningar som inte gör detta möjligt. 

Ibland utgörs stora delar av orten av strandskyddade områden eller värdefull 

jordbruksmark. I andra orter kan det finnas stora möjligheter till utveckling, men viljan 

för inflyttning eller nybyggnation saknas. Olika orter har också olika roller. Vissa är 

viktiga för turism och rekreation, medan andra rymmer en stor mängd arbetsplatser. 

I slutet av år 2022 bor det 17 920 invånare i Eksjö kommun. Av dessa bor ungefär 
11 020 i Eksjö tätort, och är i övrigt fördelade över Hult (450), Ingatorp (500), 
Bruzaholm (250), Hjältevad (200) och Bellö (200). Värne och Höreda har tillsammans 
ungefär 250 invånare. Mariannelund är en ort som har cirka 1 600 invånare. 
Därutöver finns en mängd mindre orter fördelade på landsbygden av varierande 
storlekar, exempelvis Kråkshult. Ungefär 20 procent av befolkningen bor på 
landsbygden. 

Kommunens olika orter har alla sin egen karaktär och roll. De rymmer olika mängder 
och typer av verksamheter. Dessa ger arbetstillfällen som i sin tur bidrar till en 
levande landsbygd. Tillgängligheten till kommunen och mellan dess orter är en 
grundläggande faktor för en välmående struktur.  

Det är enkelt att pendla till och mellan de större orterna med bil via i huvudsak väg 
40, men det finns ett tydligt behov av andra kompletterande färdsätt i samma gena 
sträckning. Samtidigt som vägnätet tillgängliggör orter på ett sätt som ökar dess 
attraktivitet, genererar det störningar som inverkar negativt på den. I flera delar finns 
behov av åtgärder kopplade till trafikbuller och säkerhet.  

I Bruzaholm och närliggande orten Hjältevad finns en större mängd bostadstomter 
tillgängliga. Utbyggnadstakten har stannat av och nybyggnationer är därefter generellt 
sällsynta. Även i Eksjö tätort är utvecklingstakten låg, och sker i huvudsak genom 
företagsetableringar i närheten till väg 32 eller 40. Bostäder tillkommer genom att 
komplettera eller omdisponera befintliga bostadshus eller att återbygga på äldre 

tomter. Liksom i de mindre tätorterna finns det i Eksjö en mängd obebyggda 
byggrätter samt detaljplanerad tomtmark i både centrala och perifera lägen. I Eksjös 
centrala delar finns en anmärkningsvärd hög andel ytor som lämnats tomma, och 
saknar syften eller funktion i staden. En del av ytorna har tagits i anspråk som 
parkeringsplatser medan andra övergått till friväxande grönytor. Även flera av 
stadsområdets offentliga rum har upplåtits för parkeringsplatser, bland annat torg. 
Sett till stadsutveckling är dessa områden attraktiva och lämpade för andra syften.  

I kommunen finns sammantaget stora utvecklingsmöjligheter. Det handlar om att 
tillvarata attraktiv och central mark samt komplettera stadens utbud och funktioner. 
För detta behöver ofta markens nuvarande användning omvärderas utefter nutidens 
behov och efterfråga.  

Ungefär 3 500 personer bor på landsbygden inom Eksjö kommun, vilket innebär 
cirka 20 procent av befolkningen. Jordbruk har präglats av en koncentration till 
optimala jordbrukslägen, och en allt större utarmning av landsbygden ses nationellt. 
Det kan innebära att vissa gårdar inte längre är produktiva och omställs till ordinära 
boenden. Sammantaget är Eksjö kommuns landsbygd utbredd men 
sammanhängande, och kan grovt beskrivas att den domineras av jordbrukslandskap i 
södra hälften och skogsbruksområden i den norra. Landsbygden är i stort sett helt 
bilberoende på grund av bristen av resmöjligheter. Den är viktig som bostadsmiljö 
men i huvudsak som näring inom skogs- och lantbruk. Det sammanhängande 
landskapet har stora värden för rekreation och biologisk mångfald. På landsbygden 
finns skyddsvärda kulturmiljöer, värdefull natur, reservat och sjöar. 

I söder finns en mängd orter av varierande storlek. Österut blir bostadsorterna färre 
och glesare, med inslag av bybildningar, som Kråkshult söder om Ingatorp.  

Från Eksjö tätort söderut nås bland annat Höreda, Mellby, Värne, Spakarp och 
Ingarp. Här finns lantbruk, villakvarter och viss samhällsservice. Orterna är generellt 
fullt utbyggda, och omges av vattendrag eller jordbruksmark vilket ger gränser för 
utvecklingsmöjligheter. Kommunens norra hälft utgörs av mindre landsbygdsorter, 
och är av mer kuperad karaktär, med berg och skogsmark. Utbudet av service är 
generellt lägre i den norra delen av kommunen. Härifrån är väganslutningar till andra 
samhällen färre än i de södra delarna. De vägar som binder samman landskapet är i 
huvudsak enskilt vägnät av grus och en mycket viktig infrastruktur för kommunen 
som helhet.  
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I kommunens sydöstra delar ligger Bellö vid sjön Bellen. Orten angörs i högst 
utsträckning via väg 40, cirka 6–7 kilometer norrut i höjd med Hjältevad. I nuläget 
finns ingen kollektivtrafik till orten. Bebyggelsen karaktäriseras av villor från i 
huvudsak 1970-talet som omges av jordbruksmark och skogslandskap. Orten har 
byggts ut i samband en större industrietablering i dess centrala delar. Den ger både 
karaktär till samhället och en mängd arbetstillfällen. Under år 2021 bodde 72 personer 
i orten. Därutöver finns kluster av fritidshusbebyggelse. Bland annat vid Gummarp, 
Förenäs, Grönebäck och Sjöarp. Landskapet präglas i övrigt av badplatser, en 
camping och en mångfald av rekreationsområden. 

Utvecklingsmöjligheterna är begränsade på grund av mängden sjöar, strandskydd, 
naturvärden och jordbruksmark. Samtidigt finns verksamheter etablerade som kräver 
ett visst hänsynsavstånd. En utveckling behöver balanseras mellan behov av bostäder, 
utökningsmöjlighet för verksamheter samt bevarandet av natur och landskap. För 
bostäder finns detaljplanerad mark i ortens östra delar, samt obebyggda fastigheter i 
området söder om industriområdet. 

Söder om Kvarnarp i stadsområdets södra delar tar landsbygden vid. Ytterligare 4 
kilometer söderut ligger Höreda. Orten är uppbyggd längs med Torsjövägen (väg 894) 
och omges helt av skogs- eller jordbruksmark. Orten utgörs av stora delar 
villabebyggelse, lantbruksgårdar eller kombination av dessa, såsom mindre hästgårdar. 
År 2022 bor 120 personer i orten. I mittpunkten av Höreda ligger Höreda kyrka, 
Höredaskolan samt en idrottsplats med fotbollsplaner och motionsspår. Skolan är F-6 
och rymmer cirka 120 elever. En större villaenklav finns i norra delen längs med bland 
annat Sörgårdsvägen. Utöver denna samlingspunkt ligger bostäder utspridda i mer 
enskilda lägen. Orten saknar dagligvaruhandel och servas därför genom utbudet i 
Eksjö. Till Höreda ingår småorten Russnäs. Den bildades i samband 
småortsavgränsningen 1995 där det idag bor drygt 50 personer.  

Orten Värne är på många sätt lik Höreda. Här finns en tydlig struktur där villakvarter 
är fullt utbyggda i enlighet med gällande detaljplaner. År 2021 bodde 130 personer i 
orten. Bostadsbebyggelsen gränsar till större lantbruksgårdar, och jordbruksmark som 
genomskärs i nordsydlig riktning av Solgenån. Mellan Värne, Höreda och Eksjö är 
avståndet så pass kort att det bedöms finns goda förutsättningar för cykelpendling.  

Orten ligger norr och söder om väg 40, cirka 8 kilometer öster om Eksjö tätort. Hult 
har byggts ut med relation till järnvägen och kyrkan. År 2021 var 427 personer bosatta 
i orten, som utgörs av bostäder, en skola (F-6), småskalig handel, idrottsområden och 
camping. Den södra delen av samhället rymmer även villor och gårdar kring skogs- 
och jordbruksmark. Orten omges av värdefull natur, som naturreservaten Klinten och 
Skurugata. Dessa är välbesökta områden året runt och är lättillgängliga från orten.  

Här finns utöver närhet till naturen en stark kulturhistoria. Orten har ett medeltida 
ursprung, och var tidigare en egen kommun. Albert Engström växte upp i Hult, vilket 
markeras med välkomstskylten till orten. Ortens många egenskaper och servicenivå 
gör den till en av kommunens mest populära bostadsorter, främst för barnfamiljer. 

Utvecklingsmöjligheter 
På grund av det korta avståndet till Eksjö tätort och goda anslutningar till andra orter 
finns det förutsättningar att utveckla orten för fler verksamheter, bostäder och att 
stärka resmöjligheter. Utvecklingen innebär att möjliggöra omställning av fritidshus till 
permanentbostäder samt detaljplanering för nya bostäder. En säker och effektiv 
cykelväg mellan Eksjö och Hult bedöms kunna ge möjligheter för cykelpendling. 

I kommunens mellersta delar ligger orten Bruzaholm. Vid år 2021 bodde här 245 
personer, i huvudsak i norra delarna där villabebyggelse från 1940- och 70-talet 
dominerar. Orten är tydligt präglad av väg 40 som delar upp den i en nordlig och 
sydlig del. Bruzaholm omges av en varierande natur. Skogsmarken är 
sammanhängande och endast bruten av mindre jordbruksområden. I södra delen 
rinner Brusaån i öst-västlig sträckning och utgör ett naturligt grönområde, och 
Höglandsleden binder samman de norra delarna genom skog och berg. I ortens norra 
del ligger naturreservatet Stuverydsbäcken.  

Bruzaholm växte fram på 1600-talet kring järnbruket invid Brusaån, och har en 
industrihistoria som sträcker sig fram till dagens produktion. Bruksmiljön utgör södra 
delen av orten och är ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Inom bruksmiljön 
finns välbevarade dammar, kanaler samt arbetarbostäder i anslutning till ett 
bruksmuseum.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Engstr%C3%B6m
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Utvecklingsmöjligheter 
Det finns sedan tidigare detaljplanerade och lediga tomter. Det kan finnas skäl att se 
över dessa för att möjliggöra andra byggrätter eller boendeformer, och parallellt 
eftersträva trafikåtgärder för att bevara eller öka ortens attraktiva egenskaper. 
Marknadsföring av ortens kulturhistoria och naturmiljöerna bör ökas. En stor del av 
utvecklingen behöver samspelas med åtgärder på väg 40. Denna bidrar med påtagligt 
trafikbuller i samtliga kvarter och den upplevda trafiksäkerheten är låg. Möjligheterna 
att ta sig över eller längs med vägen på ett säkert sätt är begränsade.  

I Hjältevad bodde det vid år 2020 ungefär 380 personer, i huvudsak inom villakvarter. 
Orten ligger vid sjön Hjälten mellan Bruzaholm och Ingatorp. Samhället har vuxit 
fram som en industriort längs järnvägen för trävaruindustri under 1800-talet, Än idag 
rymmer orten träbearbetning och småhustillverkning. Bostadsbyggnationen tog fart 
under åren 1960–1975 i området mellan järnvägen och natur- och skogsmark. De 
äldre delarna av samhället ligger i anslutning till sjön Hjälten. Detta har gett en form 
där industrin nu ligger i centrum och helt omgiven av villor. I centrumområdet finns 
dagligvarubutik och en förskola. För årskurs F–6 gäller Ingatorpsskolan. Till stöd för 
detta finns en gång- och cykelväg mellan orterna. För årskurserna 7–9 finns skolskjuts 
till Mariannelund. I Hjältevad går pendeltrafik med länstrafikens busslinjer.  

Utvecklingsmöjligheter 
På järnvägen går godstransporter till industrierna, vilket kan ses som en tillgång för 
näringslivet samtidigt som det innebär ökad risk för transport av farligt gods genom 
samhället. Det finns sedan tidigare detaljplanerade och fastighetsbildade 
bostadstomter i ortens sydvästra del, strax söder om sjön. Detaljplanen behöver 
revideras för att säkerställa attraktiv byggrätt som överensstämmer med dagens 
standard och efterfrågan. Det finns även goda förutsättningar för fler 
verksamhetsetableringar i ortens östra delar. 

 

Bild 3 – Vy över sjön Hjälten i Hjältevad 

Kråkshults socken ligger i kommunens östra delar mellan Vetlanda och Vimmerby, 
samt kring Emåns tillflöde Bjelkerumsån. Det är en höglänt skogs- och bergsbygd, 
med ett medeltida ursprung. I Kråkshult bor idag knappt 200 personer.  

Namnet (1300-talet början Kracsholth) kommer från kyrkbyn. Förleden är sannolikt 
ett mansnamn bildat på ordet kråkr, korp. Efterledet är hult, liten skog. Kråkshults 
kyrka, som är en nyklassicistisk stenkyrka uppförd 1801-1803, ersatte en 
medeltidskyrka av sten som fanns några kilometer bort. Några gravrösen och 
en hällkista från bronsåldern och två mindre gravfält är kända i närområdet. 

I kommunens östra delar ligger distriktet Hässleby. Tätorten Mariannelund med 
sockenkyrkan Hässleby kyrka ingår. År 2000 bodde här 1 904 personer. Hässleby 
utgörs till stor del av landsbygd eller kuperad skogsbygd i närhet till vattendrag. 
Hässleby kyrka är ett tydligt landmärke. Kyrkan uppfördes mellan år 1857 till 1859 
och ersatte en medeltida stenkyrka på samma plats som i sin tur föregicks av en 
träkyrka. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ortnamns%C3%A4ndelser_i_Sverige#-hult.2F-hylte
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyklassicistisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/1801
https://sv.wikipedia.org/wiki/1803
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gravr%C3%B6se
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llkista
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brons%C3%A5ldern
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Orten tar vid strax öster om Hjältevad på norra sidan av järnvägen. Här bodde år 
2020 ungefär 470 personer. Orten utgörs i huvudsak av villabebyggelse från 1920–
1970-talen, samt mindre andel flerbostadshus från 1960-talet. I Ingatorp finns idag 
inga industrier eller liknande storskaliga arbetsplatser, vilket medför en arbetspendling 
till andra orter. Centrumområdet utgör stor del av ortens karaktär och identitet. Orten 
har historiskt utökats radiellt från kyrkan och torget, och runtom Valbacken. Kyrkan 
uppfördes mellan år 1911–1914 i jugendstil, på en plats där det tidigare fanns en 
medeltida kyrka. Torget utgör en viktig samlingsplats samt utrymme för marknader 
och andra evenemang. Tidigare fanns ett butiksutbud i torgets omgivning, men 
byggnaderna har senare rivits eller omställts till bostäder. 

I ortens östra delar ligger Ingatorpsskolan (F-6) i anslutning till natur- och 
rekreationsområdet Valbacken. Här finns bland annat skidlift, utkiksplats, toppstuga 
och motionsslingor. Naturområdet utgör en viktig funktion för skolan, och 
möjligheterna för rekreation och friluftsliv. Ingatorpsjön ligger i ortens västra delar 
och omges av natur om gångstigar samt badplats. Utvecklingen i orten bör vara 
inriktad på att förvalta kvaliteter och ortens funktioner, så att föreningsliv, 
naturmiljöer och idrottsområden hålls välmående.  

Bild 4 - Vy från Valbacken i Ingatorp 

Orten ligger i kommunens östligaste delar, och är störst efter Eksjö. Den har en tydlig 
stadskaraktär, med torg, centrumbildning och varierade bostadsformer. Mindre 
verksamhetsetableringar finns i de centrala delarna medan utkanterna rymmer större 
industrier och arbetsplatser. I Mariannelund bodde det år 2021 1 566 personer. 

Utöver Eksjö tätort är Mariannelund den ort som inte är tydligt beroende av service i 
annan ort. Här finns bland annat livsmedelsbutiker, skola, och trygghetsboende. 
Länstrafiken ger flera busslinjer, vilket skapar goda möjligheter till arbetspendling. 
Bland annat med väg 129 i sydlig riktning mot Hultsfred och Oskarshamn. 

I de östra delarna finns Filmbyn Småland, i anslutning till sjön Skruven och 
Spillhammar camping. Området ger sammantaget ett stort utbud för idrott, kultur och 
fritid. I orten finns flera värdefulla kulturmiljöer och naturvärden, så som 
Herrgårdsparken. Orten övergår norrut till skogsmark med inslag av mindre byar. 

Utvecklingsmöjligheter 
Utvecklingen inriktas på att identifiera och utveckla ortens kvaliteter. Detta innebär 
att se till att föreningsliv, naturmiljöer, idrottsområden och ortens funktioner hålls 
välmående. Samtidigt behövs en översyn av allmänna platser. Det finns sedan tidigare 
detaljplanerade områden för både verksamheter och bostäder. Dessa ska revideras för 
att säkerställa attraktiva byggrätter som överensstämmer med dagens standard och 
efterfrågan. Stora delar av centrumområdet är obebyggt. Där behöver såväl byggrätter 
som lediga fastigheter inventeras.  

År 1999 bildades den ekonomiska föreningen Emilkraften i Mariannelund, i syfte att 
samordna önskemål och idéer och främja en positiv utveckling med ökad trivsel, 
minskad utflyttning och ett växande näringsliv. 
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Orten utgörs av en centrumkärna som är typiskt radiell. Härifrån blir ortens struktur 
successivt glesare i riktning mot de yttre delarna, till dess att landsbygden tar vid. 
Gamla stan utgör startpunkten för stadsbilden och sträcker sig i nordsydlig riktning 
med torget i centrum.  

Centrumkärnan utgörs av den något senare rutnätskvarteren i söder och de slingrande 
gatorna som formar gamla stan i norr. Här finns småskalig handel, bostäder, kontor, 
arbetsplatser och en mängd andra verksamheter och samhällsfunktioner. Bebyggelsen 
är varierad i ålder och form men delar många gånger gemensamma karaktärsdrag i de 
olika kvarteren. Generellt finns bostäder i de övre våningsplanen medan butiker och 
verksamheter ligger i bottenplan, med entré mot en gågata eller trottoar. 
Våningsantalet är sällan fler än tre, och stadsbilden präglas generellt av en utbredd och 
låg bebyggelse. 

Utanför centrum blir gatorna breda och staden tar ett modernare uttryck. I 
stadsområdet finns skolor, parker, verksamheter, aktivitetsområden och bebyggelse av 
något mer ytkrävande karaktär. Flerbostadshus, villakvarter och stora grönområden, 
ofta i anslutning till skolor karaktäriserar delar av området. Strax utanför stadsområdet 
tar landsbygden vid med gårdar och jordbruksmark. Det omgivande landskapet 
rymmer många och höga naturvärden. 

Funktioner, verksamheter och service  
Eksjö utgör serviceort för flera andra orter och landsbygden. Trots att funktionerna är 
utspridda över stadsmiljön upplevs dem alltid centralt belägna på grund av ortens 
storlek. Staden är cirka 1 kilometer bred, från Prästängsskolan i öst till 
sjukhusområdet i väst. Längs med stråket finns nära hela stadens utbud av butiker, 
flertal kommunala funktioner och verksamheter. Stadsområdets norra del präglas av 
garnisonen och det militära övningsområdet. Den östra delen utgörs av sjön 
Hunsnäsen, rekreationsområden, verksamheter och viss mängd bostäder. 

Det är påtagligt hur trafiken historiskt getts en dominant roll. Gatunätet är ofta 
storskaligt och högt trafikerat även i centrala delar. Noterbart är att även stadens 
industriområden ligger centralt, ibland nära inpå bostadsmiljöer eller vistelseområden. 
Staden tog historiskt sett slut här, men har nu vuxit till att sammanfalla med dessa 
områden.  

Naturmiljöer, fritid och rekreation
En stor del av ortens attraktivitet utgörs av områden för fritid, aktivitet och 
föreningsliv, närheten till naturen och möjligheterna för rekreation. Dessa områden är 
dock inte alltid förbundna med varandra vilket är värt att beakta. Det kan vara anlagda 
platser eller naturliga miljöer, och finns både i centrala och perifera lägen. Några 
exempel är spårområdet Brännemon norr om staden, som förbinds till skogar både i 
norr och väst. Persö vid ridskolan i Lyckeberg utgör ett omfattande landskap av sjöar 
och natur, som förbinds med Skedhult och Borgmästarängen. Området kring 
skidstugan, löpspåren och frisbeegolfbanan vid vattentornet är andra exempel av 
högsta värde. Det finns områden i staden som inte har någon definierad användning, 
exempelvis Sjöängen, utan har sitt värde i öppenheten och tillgängligheten. 
Sammantaget är nätverket av grönstruktur av högsta värde för rekreation, friluftsliv, 
idrott och föreningsliv.  

Bild 5-Vy över Stora torget i Eksjö 
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Utvecklingsmöjligheter 
Det finns särskilt stora möjligheter för förtätning inom orten, eller snarare att fortsätta 
på stadsstrukturen. I centrum och stadsområdet finns en mångfald av ytor som aldrig 
blivit bebyggda eller ytor som tagits för givna som parkering eller tomrum. Ett par 
rutnätskvarter är inte färdigställda eller återuppbyggda efter rivningar. Dessa ytor 
behöver inventeras och utredas för mer lämplig markanvändning. Det kan innebära 
omprövning av tidigare detaljplanerar samt planering av hittills ostuderade områden. 
Det finns ett flertal detaljplaner med outnyttjade byggrätter för bostäder. Vissa i 
centrum och andra i utkanten. I första hand bör dessa områden uppmärksammas och 
färdigställas. Arbetat kan innebära att ompröva reglering för att öka attraktiviteten 
eller genomförbarheten.  

För utveckling av verksamheter och funktioner finns både detaljplanerade och tidigare 
utpekade ytor i stadsområdets yttre delar. Även i befintliga verksamhetsområden finns 
utrymmen för komplettering. I många fall är etableringarna inte den typ som kräver 
stora säkerhets- eller riskavstånd, och bebyggelsen har historiskt getts ett 
överdimensionerat område. Även etablering av nya verksamhetsområden är viktigt, då 
komplettering inte alltid är möjligt. Nya områden pekas ut i strategiska lägen kopplade 
till förbifarten för väg 40 och i utbyggnadsområden kring Abborrarondellen.  

Det finns stora vinster av att arbeta vidare med ortens grönstruktur in mot 
stadsområdet. Så många av områdena som möjligt bör bindas samman och förtydligas 
som en helhet. Stor del av kommunens attraktivitet utgörs av just de tätortsnära 
grönområdena och dessa behöver därför bevaras och utvecklas. En sammanhängande 
grönstruktur blir bland annat en viktig förutsättning för djur- och växtliv, för 
dagvattenhantering, vattenrening och andra klimattjänster. Andelen grönyta är i 
tätorten att bedöma som låg, och är primärt i form av anlagd park (byggd miljö). 

Bild 6 - Vy över södra delen av Eksjö centrum 
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I denna del redovisas en rad olika teman, som arbetsmarknad, utbud av vård, skola 
och omsorg som finns inom kommunen. Under respektive tema beskrivs en 
pågående trend samt ställningstaganden för framtida behov och arbeten. Hur ser det 
framtida behovet av skolor ut, och hur behöver översiktsplaneringen eller efterkommande arbete 
beakta det?  

Summering av utmaningar vid översiktsplanering 

• Det behövs 60 bostäder årligen (1 200 under planperioden till år 2040).

• Kommunen ska arbeta för ett varierat utbud av verksamheter.

• Kommunen ska bedriva proaktiv detaljplanering, för att möta de plötsliga

förfrågningarna och behoven, samt för att ha en egen strategi för hur

kommunen långsiktigt ska utformas.

• Kommunen ska arbeta för ökade resmöjligheter med kollektivtrafik och

cykeltrafik, både inom och mellan orter.

• Kommunen ska successivt anpassa gatunät i stadsmiljöer för fler trafikslag,

detta är en del av den globala omställningen mot lägre motortrafik, balans i

trafiksystemet och ökade cyklingsmöjligheter.

• Kommunen ska arbeta för att öka trygghet och säkerhet i gaturummen och

för attraktiva, gena cykelvägar, med god belysning och cykelparkering vid

varje viktig målpunkt.

• Kommunen ska inventera parkeringsplatser som kan omställas till annan

användning i takt med att behovet minskar. Strategiska områden för

samordnade parkeringslösningar, som garage, ska utredas utanför

centrumområdet. Parkeringsavgifter kan behöva införas för att minska

trafikbelastningen i Eksjö tätort och frigöra attraktiva ytor.

• Stadsrum, torg, parker och övriga samlingsplatser ska kontinuerligt utvecklas

för fler funktioner och ökad användning.

• Genom en kommunövergripande grönplan ska områden med naturvärden
och sociala värden kartläggas och utredas för skydd.

• Kommunen ska arbeta för att få invånare att flytta in, bo kvar och trivas,
samt främja företagsetableringar för en variation av yrkesgrupper.

I slutet av 2021 bor det 17 834 invånare i Eksjö kommun. Av dessa bor ungefär 
12 000 i Eksjö tätort och ungefär 20 procent bor på landsbygden. I kommunen är 
medelåldern 44 år, och könsfördelningen jämn mellan kvinnor och män. Från år 2010 
har befolkningsmängden ökat med i genomsnitt 35 personer årligen. År 2021 var antal 
födda 192 och antal avlidna 204. Mellan år 2020–2021 har det flyttat in 79 personer 
till Eksjö tätort. Det totala invånarantalet sjönk från 17 788. 

Befolkningsprognos Eksjö kommun År 2020–2030 
Prognosen för år 2030 pekar på ett invånarantal om 18 310 personer. Det innebär en 
ökning om cirka 500 personer på cirka 10 år. Det baseras på ålderskategorier som 
väntas få barn och viss inflyttning. Antalet unga i åldern 16–18 år beräknas minska, 
medan antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19–64 år) beräknas vara 
oförändrat. Att fler dör än vad som föds väntas hålla i sig. Att vända födelsenettot till 
positiv trend kan vara beroende av att säkerställa att unga stannar kvar i kommunen. 
En trend finns i att unga efter gymnasiet studerar på annan ort, och sedan flyttar 
vidare då yrket finns i andra kommuner.  

Behovet av bostäder har tidigare beräknats till cirka 60 per år. Enligt prognosen finns 
behovet kvar, vilket innebär cirka 1 200 bostäder till år 2040. 

Trender och utmaningar 
Befolkningstätheten är cirka 22 invånare per kvadratkilometer landyta. Det finns en 
trend i att fler bosätter sig på landsbygden, vilket bidrar till en utglesning av orterna 
eller utebliven förtätning i stadsområdet. Önskvärt är att koncentrera befolkningen i 
högre grad kring tätorterna. 

I kommunen är 47 procent av bostäderna ensamhushåll, vilket innebär ensamstående 
med eller utan barn. Det innebär att även centrumområdet är lågt nyttjat sett till dess 
kapacitet. Detta ger utmaningar när bostadsområden planeras. Dimensionering av 
infrastruktur eller prognos för behov av exempelvis förskolor i närheten blir 
komplicerat. Centrala kvarter som väntas ge nära hundra personer bostäder, kan i 
själva verket resultera i ett trettiotal boende. En svag trend ses i kommunen, liksom 
flera andra platser i länet, där ordinära villakvarter från 1960-talet används för 
fritidsboende snarare än permanentbostad.  
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Eksjös landsbygd präglas av villor, gårdar och fritidshusområden. Totalt sett utgör 
småhusen 59 procent av kommunens bostadsbestånd. Ofta är villorna byggda i 
mindre samlingar som successivt bildat en mindre ort, som i exempelvis Ingarp, 
Kråkshult och Höreda. Det är först i större orter, som Hult, Hjältevad eller 
Bruzaholm som det även finns flerbostadshus. Lägenheter är generellt av lägre 
intresse utanför orterna Mariannelund eller Eksjö. Möjligtvis på grund av bristande 
kollektivtrafik och möjligheterna för cykeltrafik mellan orter med service.  

I Mariannelund och Eksjö tätort finns större variation av bostäder. Strukturen kan 
liknas med en cirkel från centrum. Sett utifrån och in, sker en övergång från gårdar och 
lantliga villor, till samlade villakvarter, rad- och parhusområden, flerbostadshus, 
stadsbebyggelse och funktionsblandade kvarter i tätare struktur.  

Bostadsrätter och radhus finns i huvudsak i Eksjö tätort. Dessa är populära men är 
förhållandevis få till antalet. Inom stadsområdet är majoriteten av beståndet 
hyresrätter. Nybyggnadstakten är låg och marknaden utgörs till största del av 
försäljning av villor. Det nationella snittpriset för ett småhus är 3,3 miljoner, medan 
nivån i Eksjö är 1,7 miljoner. 

Trender och utmaningar 
I kommunen finns en tradition i att långtgående underhålla och bygga till snarare än 
att bygga nytt. Detta har gjort att i huvudsak stadsområdets bestånd utgörs av äldre 
byggnader. Något som är byggt på 1980- eller 90-talet kan fortfarande bedömas som 
nybyggt. Detta har resulterat i förhållandevis låga hyror i såväl centrala lägen som 
utanför stadsområdet. En tydlig trend är att prisnivån för bostadsrätter ökar i Eksjö 
tätort. Efterfrågan är hög samtidigt som nybyggnationer inte sker i någon högre 
utsträckning. De radhusområden som finns, i huvudsak i stadsområdets södra delar, 
blir också alltmer attraktiva på bostadsmarknaden. Denna trend har besvarats genom 
att kommunen upprättat detaljplaner för fler rad- och kedjehusområden, bland annat i 
stadsområdets norra delar, kring Orrhaga.   

 

 

 

 

I takt med en ökad digitalisering av samhället ökar förekomst av distansarbetsplatser. 
Vissa kategorier av yrken är inte platsbundna, och till följd ställs kontorsbyggnader 
om till bostäder eller andra funktioner. Även avståndet mellan bostaden och 
arbetsplatsen är mindre viktig. Det blir därmed enklare att bo och leva i en mindre 
central ort, vilket också gett utslag på bostadsmarknaden. Trenden är viktigt för Eksjö 
kommun att beakta då majoriteten lediga tomter finns i orterna österut, som 
Bruzaholm, Hjältevad och Mariannelund. 

I kommunen finns ungefär 180 sjöar, varav vissa ses som synnerligen attraktiva att 
bosätta sig omkring. Viljan är hög, men möjligheterna för byggnation färre. 
Stränderna vid Hunsnäsen, Långanäsasjön och Mycklaflon har sedan länge varit 
bebyggda med fritidshus. Dessa har successivt omställts till permanentbostadshus. 
Många andra sjöar är oexploaterade och skyddas av omgivande jordbruksmark, 
strandskydd och naturvärden. 

En bild är att byggnationen i attraktiva lägen (vid sjöar) gynnar kommunen, som kan 
ses som generös, attraktiv och unik i bostadsmiljöerna som erbjuds. En annan bild är 
att det skadar kommunens attraktiva egenskaper, och naturen, och innebär en större 
privatisering av ett hittills allmänt landskap.  

Ställningstagande 

• Ett varierat utbud av bostadstyper ska eftersträvas inom hela kommunen.  
Stadsmiljön i Eksjö tätort ska kompletteras med bostadsrätter, radhus, 
kedjehus och motsvarande markeffektiva byggnader.  

• Centrum bör fortsatt fokuseras till lägenheter i tätare struktur, jämnt fördelat 
mellan bostadsrätt och hyresrätt.  

• Omställning från fritidshusboende till permanentboende ses som positivt där 
det är mojigt och där tekniska förutsättningar finns.  

• Utveckling bör koncenteraras till tidigare bebyggda områden och utpekade 
LIS-områden.  

• Ett allmänintresse väger högre än ett enskilt i avgörandet om byggnationer 
vid sjöar. 
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Ett mål är att kunna erbjuda goda förutsättningar för det livslånga lärandet, genom en 
väl sammanhållen utbildningskedja från förskola till högskola.  

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet. Den ska stimulera barns 
utveckling och lärande samt ge en trygg omsorg. Den ska utgå från en helhetssyn på 
barnets behov och utformas för att ge en lärorik, rolig och omhändertagande 
utvecklingsmiljö. I kommunen finns sjutton förskolor, varav fjorton kommunala.  

Trender och utmaningar 
Kommunen arbetar för att förskoleklass, fritidshem, förskola och familjedaghem ska 
finnas i anslutning till grundskolorna, för att stimulera samarbete över 
åldersgränserna. Förskolor bör finnas i anslutning till gång- och cykelförbindelser och 
i naturnära lägen. Kommunen arbetar för en hög kapacitet för att täcka behovet av 
förskoleplatser. År 2022 byggs en förskola i Kvarnarp i samband med Trädgårdsstaden. 
Stadsdelen väntas bli populär för barnfamiljer.  

Det finns nio grundskolor i kommunen, varav tre F-6 skolor finns i Eksjö tätort; 
Grevhagsskolan, Linneskolan och Norrtullskolan. I årskurs 7–9 går Eksjöelever på 
Prästängsskolan tillsammans med elever från Hult, Höreda och kringliggande orter. 
Grundskola för årskurs F-6 finns i Hult, Höreda och Ingatorp. Furulundskolan i 
Mariannelund omfattar årskurs F-9. För årskurs 7–9 ingår elever från Bruzaholm, 
Ingatorp och Hjältevad med kringliggande landsbygd. Kommunen erbjuder även 
utbildning för särskild undervisningsgrupp på Hunsnässkolan med individanpassad 
undervisning. 

Trender och utmaningar 
Utifrån befolkningsprognosen finns inget behov av utökade skolplatser i kommunen. 
Det kan dock förekomma vågor av högre inflyttning och/eller omflyttning inom 
kommunen som påverkar behovet på kort sikt. Kommunen ska därför hålla god 
beredskap om behoven skulle ändras. Vid behov av fler skolplatser bör kommunen i 
första hand bygga vidare på befintliga skolor. Detta för att samordna verksamheter, 
effektivisera markanvändning och nyttja befintlig infrastruktur. 

Eksjö Gymnasium består av skolanläggningarna Östanåskolan, Nova och 
Storegårdsskolan. Undervisning genomförs på ett tiotal olika program, samt fyra 
program inom gymnasiesärskolan. Eksjö har ett av Sveriges två nationella 
idrottsgymnasier inom orientering. På Nifsarpsskolan bedrivs utbildning inom 
gymnasieskolans fordonsprogram och kursverksamhet till företag inom fordons- och 
transportsektorn. 

På Vuxi12 ges studiemöjligheter inom komvux och särvux. Campus i12 erbjuder 
högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och fristående kurser i samarbete med 
olika högskolor och universitet.  

Ställningstagande 

• Kommunens skolor ska erbjuda en stimulerande utbildningsmiljö såväl
inomhus som utomhus.

• Förskolor ska placeras i närhet till natur och gång- och cykelförbindelser.

• Kommunen ska ha hög beredskap för skolplatser.

• Vägar och allmänna kommunikationer till och från skolor ska hålla god
standard och utvecklas för att erbjuda goda förutsättningar för familjer i såväl
kommunens tätorter som på landsbygden.

• Kommunen ska eftersträva goda pendlingsmöjligheter för utomstående att
studera på kommunens gymnasium, högskola och vuxenutbildning.
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Höglandssjukhuset i Eksjö är ett av länets tre akutsjukhus dit huvuddelen av 
sjukvården för höglandsregionens sex kommuner remitteras. I kommunen finns 
vårdcentraler i Eksjö och Mariannelund. Höglandssjukhusets utveckling är en viktig 
planeringsfråga för kommunen. Verksamhetens utveckling kan behöva ny mark för 
expansion eller förstärkt infrastruktur och transportmöjligheter.  

Arbetet inom stöd och omsorg styrs till största delen av socialtjänstlagen och lagen om 
särskilt stöd och service (LSS). Uppdraget att stödja och vägleda de människor som av 
olika skäl behöver samhällets insatser. 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 
För personer med funktionsnedsättning finns sju boenden, varav två gruppboenden, 
och fem så kallade assistansboenden. Det senare innebär att lägenhet hyrs inom ett 
sammanhållet område.  

Med en åldrande befolkning blir äldreomsorgen allt viktigare. Verksamheten består av 
hemtjänst, särskilt boende och trygghetsboende. Kvarboende i egen bostad ska i 
första hand stödjas av kommunen med hjälp av hemtjänst, dagverksamhet och 
växelboende. När stödet i den egna bostaden inte är tillräckligt går det att ansöka om 
särskilt boende, som finns i Eksjö tätort och i Ingatorp.  

För den som är över 70 år, eller funktionshindrad oavsett ålder, finns tre olika 
trygghetsboenden med lägenheter i olika storlekar. Eksjöbostäder ansvarar för 
samtliga trygghetsboenden. 

Kapacitet och framtid 
Eftersom kommunens befolkningsprognoser pekar åt en ökad äldre befolkning ökar 
behovet av äldreomsorg. Redan år 2030 förväntas antalet äldre öka med cirka 
femhundra personer. Kommunen planerar år 2022 för ett demensboende med cirka 
sextio platser i södra Eksjö. Fortsatt efterfrågan på särskilt boende, trygghetsboende, 
seniorboende eller liknande förväntas också öka, vilket måste beaktas i framtida 
planering. 

 Ställningstagande 

• Kommunen ska hålla god beredskap för Höglandssjukhusets
utvecklingsbehov samt tillgänglighet till området.

• Kommunen ska möta framtida behov av äldrevård. Antalet särskilda
boenden, trygghetsboende, seniorboende eller liknande ska följa behovet från
en växande befolkning.

Bild 7 - Äldreomsorgen är en viktig del av kommunens infrastruktur. 
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Den offentliga sektorn utgör majoriteten av arbetstillfällena i kommunen, bland annat 
genom Försvarsmakten, Eksjö kommun, Polismyndigheten och Region Jönköpings 
län. Totalt har 81 procent av invånarna arbete, där Eksjö kommun har cirka 1 800 
anställda. Hela 34,5 procent av kommunens arbetsföra befolkning arbetar inom vård 
och omsorg, vilket är dubbelt så högt som rikssnittet.  

De stora företagen är koncentrerade till skogsbruk, entreprenad, byggnationer eller 
montering, och belägna i utkanten av orter och på landsbygden. Flera verksamheter 
finns för förädling av träråvara eller byggnation. Ungefär 18 procent av befolkningen 
arbetar inom jordbruk, skogsbruk eller tillverkningsindustri. Dessa typer av 
verksamheter är ofta skrymmande och kan innebära omgivningspåverkan.  

Trender och utmaningar 
Nyetableringar är förhållandevis ovanligt. Det sker i huvudsak i lägre skala, som när 
en butikslokal får ny ägare och byter inriktning. Det finns en trend i att centrala 
butiker går mot ett specificerat utbud, medan skrymmande handel tar plats utanför 
stadsområdet. Utbud och variation hör också ihop med utbudet av lokaler och 
områden.  

Eksjös centrala delar utgörs generellt av mindre verksamhetslokaler, och omfattar stor 
andel egenföretagare. Då majoriteten av lokalerna ligger inom riksintresseområdet för 
kulturmiljövård, samt där respektive byggnad är skyddad, finns det få möjligheter att 
utvidga eller anpassa byggnaden. Det blir per automatik endast möjligt att etablera en 
verksamhet som passar i befintliga lokaler.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska säkerställa områden och lokaler inom stadsområdet som är
anpassade för verksamheter av även medelstor och stor karaktär.

• Kommunen ska arbeta för att säkerställa ett gott klimat för ett varierat
näringsliv, med möjligheter för både utveckling och nyetableringar.

• För att främja inflyttning behövs ett varierat näringsliv. Det ger en variation
av arbetsplatser och kompetensprofiler.

Byggtakten i är i huvudsak reaktiv, vilket innebär det byggs när det finns ett uppenbart 
behov. Flera av nybyggnationerna i Eksjös stadsområde har skett till följd av bränder 
och i övrigt som tillbyggnader. I samband med att bostadshus har återuppbyggts har 
antalet bostäder gentemot tidigare kunnat utökats något. En hög planberedskap är 
viktig för att kunna tillgodose ett framtida behov samt återspegla kommuns 
ambitioner och möjligheterna till att bygga inom kommunen.  

Trender och processer 
Efter att kommunen färdigställt detaljplaner i Kvarnarp, Nannylund och Orrhaga har 
ett ökat intresse noterats både från invånare i kommunen samt genom förfrågningar 
från intressenter för nybyggnation. Byggrätterna ligger ofta i attraktiva lägen och har 
generösa och flexibla bestämmelser kring byggnation.  

En tradition är att medge byggnationer på avvikelser från detaljplaner. Det vore 
gynnsamt att vända denna trend. Genom att tydliggöra detaljplanens syften för 
privatpersoner, och att inte medge bygglov på avvikelser, kan utvecklingen bli mer 
tydlig och ändamålsenlig. 

Nybyggnationer i kommunens mindre orter är mycket ovanlig, undantaget 
tillbyggnader på redan bebyggd mark. Härutöver sker en relativt stor andel av totala 
byggnationer på landsbygden. 

Ställningstagande 

• Kommunen ska utöka den proaktiva planeringen, genom att identifiera och
utreda markområden som är särskilt attraktiva för olika typer av verksamheter
eller bostadstyper. Stadsplanering och visualisering är ett sätt att
uppmärksamma och marknadsföra möjligheterna.

• Plankravet ska tydliggöras. Detaljplaneinstrumentet ska tillåtas reglera
utformningen av byggd miljö. Där det finns intresse av att bygga sådant som
detaljplanen inte medger bör en ansökan om en ny detaljplan göras.
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Historiskt sett har motortrafiken getts ett stort utrymme i stadsplaneringen. Städer 
och gator designades för att ge plats åt bilen. I stort sett alla städer har härefter stått 
inför samma utmaningar. Den plats som gavs var alldeles för omfattande, och det är 
nu svårt att ändra i strukturen. Städerna upptas till större delar av platser där fordon 
ska framföras eller förvaras. Trafiken har getts så pass mycket företräde att vi inte 
längre reagerar när ett torg eller en park bitvis eller helt blir en parkeringsplats. Vi har 
kommit att av reflex se oss över axeln i stadsmiljöer innan en gata korsas, med hänsyn 
till den självklara risken. Att lära sig cykla handlar inte primärt om det fysiska 
rörelsemönstret, utan den livslånga lektionen i att se upp för motortrafiken. Till hjälp 
är städerna rikt utsmyckad med färgstarka skyltar som varnar oss för trafiken. 

Detta ger flera utmaningar som måsta hanteras inom planering. Risker för olyckor, 
störningar från buller, utsläpp från förbränningsmotorer och försämrad luftkvalitet är 
bara några exempel på vad trafiken tar med sig in i stadsmiljön.  

Trafiksituationen i Eksjö 
I kommunen har trafiken en så pass dominant roll att det till stor del är trafiken som 
dimensionerar utvecklingspotentialerna. Majoriteten av stads- och centrumområdet i 
Eksjö tätort har upplåtits åt trafiken, i form av attraktiva markytor för parkering, eller 
breda gator. Utöver en sträcka på cirka 180 meter på Norra Storgatan, är i stort sett 
hela gamla stan och centrumområdet fritt för motortrafik. Drygt 50 procent av Stora 
torget och 100 procent av Nybrotorget är en parkering. Kantstensparkering medges i 
stort sett överallt och det är en självklarhet att varje butik kan angöras. All parkering 
är därtill gratis.  

Gatan saknar ofta utformning för andra färdsätt än bil, vilket medför problematik 
såsom höga hastigheter eller otrygghet för fotgängare och cyklister. Sammantaget 
motiverar strukturen inte till omställning. 

Utmaningar 
Det finns stadsdelar som ligger nära centrum men som upplevs ligga långt bort, på 
grund av omvägarna som måste tas med cykel eller till fots. Detta medför en 
anpassning i människors beteenden. Är det enklare och tryggare att ta bilen, så 
kommer den att väljas. Upplevs det vara svårt, otryggt och långt att cykla så kommer 
detta att undvikas. Faktorer som ojämnheter i vägunderlaget, höga bullernivåer, lukt 
från avgas eller fysisk påfrestning i att få väjningsplikt upplevs inte inifrån en bil. 
Faktorerna är högst påtagliga för cyklisten, som riskerar välja bort färdsättet om 
bristerna är för många.  

Det är därför viktigt att kontinuerligt bygga fler och högkvalitativa cykelvägar, med 
god belysning och cykelparkering vid varje viktig målpunkt. Att få en majoritet av 
befolkningen att välja cykel som det primära färdmedlet i sin vardag kommer inte vara 
möjligt förrän staden har kompletterats med ett system som jämnar ut obalansen 
mellan färdmedlen. Eksjö är en av de städer som inte har en fysisk beredskap för att 
direkt ställa om till ett system med gång- och cykelvägnät som primärt trafikslag. Stora 
delar kräver en ombyggnation och ändringar kring hur gator regleras och utformas.  

Det är dock viktigt att denna ombyggnadsprocess initieras skyndsamt av flera skäl. 
Samhället går mot en trend där motortrafiken successivt fasas ut. Det handlar om 
skatter och kostnader som successivt gör det dyrare och mindre attraktivt att äga bil. I 
takt med att fler väljer eller tvingas välja bort bilen behöver det finnas andra alternativ 
färdiga. Man bör planera utefter en prognos. Vad gör vi med gator och parkeringsplatser när 
invånare väljer bort bil av kostnads- eller miljöskäl? 

Parkeringsplatser kan omställas till annan användning i takt med att behovet minskar. 
Gator däremot är mer komplexa. Det genaste alternativet för en cyklist är inte alltid 
samma sträcka som för motortrafik.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska kontinuerligt utveckla ett sammanhängande gång- och 

cykelvägnät. I första hand inom orter därefter mellan orter. 

• Eksjö stadsområde ska utvecklas till en balans mellan olika färdsätt, där 

motortrafikens dominans reduceras.  

• Kommunen ska ta fram en ny parkeringsnorm. I takt med att 

parkeringsplatser görs till en bristvara kan parkering på allmänna platser 

behöva omfattas av avgift.  

• Offentliga platser, parker, stadsrum och torg ska successivt undantas 

parkering och utformas till en del av vår livsmiljö, för människors samvaro, 

aktiviteter och vila. 

• Det ska upplevas vara tryggt och effektivt att cykla inom Eksjö tätort, mellan 

samtliga stadsdelar och områden. 
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För en hållbar arbetsmarknad är möjligheterna att resa avgörande. Det är känt att de 
stora arbetsgivarna genererar en omfattande arbetspendling till kommunen. Många av 
resorna sker med bil och kommunen saknar lokal kollektivtrafik. Utöver möjligheter 
att åka tåg till Nässjö finns möjligheten att pendla med länstrafikens busslinjer längs 
flera större vägar. Bland annat på väg 32 mot Vetlanda, Tranås eller Aneby, eller på 
väg 40 mot Nässjö och Vimmerby. Arbetsplatser utanför tätorterna med fler än 50 
anställda är till största del tillgängliga med denna typ av trafik, eller ligger på 
cykelavstånd (3 kilometer från tätort). Endast Bellö, som har en större arbetsplats, 
ligger utanför kollektivtrafiknätet.  

I Eksjö har 69 procent av invånarna tillgång till kollektivtrafik med minst 15 
dubbelturer per dygn. Med tillgång menas att det finns busshållplats inom 400 meter 
eller tågstation inom 2 kilometer från bostad.  

Ett regionalt projekt, planerat till år 2026–2028, innebär elektrifiering av banan mellan 
Nässjö och Eksjö. Projektet ger effektivare fordonsnyttjande, minskade 
trafikeringskostnader och minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Målet med 
projektet är att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och 
godstransporter. Detta ställer ökade krav på hur resecentrumet i Eksjö angörs, 
utformas och fungerar i relation ökad användning. 

Busslinje mellan Eksjö och Värnamo  
Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela 
länet. Jönköpings länstrafik jobbar med ett förslag på en busslinje mellan 
Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo Sjukhus. Om linjen blir verklighet ser det ut 
att bli minst ett stopp i Sävsjö kommun. Den nya linjen bidrar till den regionala 
målsättningen om att knyta ihop länet i öst-västlig riktning vilket bedöms stärka 
arbetsmarknadsregionen. 

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för fler resmöjligheter än bil inom och mellan orter.

• Kommunen ska arbeta för fortsatt utveckling för tågresor. Persontåg österut

mellan Eksjö och Mariannelund, med koppling till Oskarshamn, Västervik

och Hultsfred är önskvärt.

• Kommunen ska arbeta för angörande bussförbindelser inom orterna.

• Stödfunktioner som pendlingsparkeringar vid stationslägen eller knutpunkter

för kollektivtrafiken behöver anläggas.

• Sammanhängande gång- och cykelvägar ska kontinuerligt byggas ut både

inom och mellan orter. I huvudsak till och från viktiga samlingsplatser och

trafiknoder, som mellan skolor, stora arbetsplatser, resecentrum och

bostadsområden.

Bild 8 - Resecentrum i Eksjö 
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De areella näringarna är en stor del av kommunens identitet. Jord- och skogsmark är 
det som knyter samman kommunens orter. Ungefär 13 procent av landytan upptas av 
jordbruksmark och 74 procent av skogsmark. Dessa områden bidrar till möjligheten 
för människor, djur och växter att röra sig genom landskapet. En stor del av 
befolkningen använder skogarna för rekreation och motion i vardagslivet eller genom 
idrott och föreningsliv. Jordbruket bidrar med variation av arbetstillfällen, 
livsmedelsförsörjning, energitillgångar och ett varierat kulturlandskap.  

Jordbruksmarken är omfattande söder om Eksjö tätort, och omger sjöar och 
vattendrag. Jordbruksmark tar vid redan i Kvarnarp söder om stadsområdet och 
fortsätter i sammanhållen struktur kring landsbygdsorter. Bland annat Höreda och 
Värne är helt omgivna av marktypen. Mellan orter präglas landskapet av växelvis 
jordbruks- och skogsbruksmark. Även kring området öster om Hunsnäsen är 
jordbruksområdena omfattande.  

Jordbruksmarken är en resurs som människan är helt beroende av för att klara sin 
livsmedelsförsörjning. Trots detta fortsätter jordbruksmarken i Sverige att minska, 
vilket gjort oss beroende av import för att klara livsmedelsförsörjningen. Miljöbalken 
anger att brukningsvärd jordbruksmark endast får användas för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och 
behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark kan tas i anspråk. 

För att jordbruket ska kunna fortleva och vara lönsamt har det varit nödvändigt med 
rationaliseringar. Att maskinerna blir större, att det finns konstgödsel och att hinder 
för maskiner undanröjs gör att svenska bönder kan bedriva ett lönsamt företagande, 
vilket är en förutsättning för att det ska finnas svenska livsmedel att tillgå. 
Rationaliseringen är på det sättet positiv och nödvändig samtidigt som den har 
förändrat livsvillkoren för den biologiska mångfalden. 

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för ett långsiktigt jordbruk. Men 
jordbruket har också en stor påverkan på den. Jordbruk där endast enstaka grödor 
odlas skapar barriärer i landskapet där få arter kan fortleva, medan ängar och 
betesmarker är viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter. Många arter går 

endast att finna på ogödslad slåttad ängsmark, som idag är ovanligt. Andra arter är 
helt beroende av att landskapet hålls öppet genom bete. Det är därför viktigt att 
jordbruket bidrar till ökad biologisk mångfald för att vara långsiktigt lönsamt. Det 
sker till exempel genom att avsätta mark för naturvård, återställa våtmarker, minska 
näringsläckage och att använda naturbetesmarker. 

På grund av temperaturökningen, till följd av klimatförändringarna, kan ökad 
avkastning inom jordbruket förväntas. Dock även ökad risk för översvämning, torka 
och skadeangrepp. Klimatförändringarna hotar att göra högproduktiv mark i varmare 
länder helt obrukbar i framtiden. När detta sker kommer marken i Europas norra 
delar att bli än viktigare för att klara livsmedelsförsörjningen både lokalt och globalt.  

Att ta hand om nederbörden och spara vatten i dammar inför torkperioder är exempel 
på goda anpassningar till ett förändrat klimat. En ökad mångfald av grödor och 
växtsorter ökar robustheten generellt och förhöjer möjligheten att växterna klarar det 
förändrade klimatet. Jordbruket bidrar med en stor del av Sveriges klimatpåverkan 
genom utsläpp av växthusgaser och näringsläckage. Växthusgaserna kommer från 
gödselhantering, djurens matsmältning samt från förbränning av fossila bränslen. När 
produktionen minskar krävs större import av mat. Detta medför ökade transporter, 
och att utsläppen i stället ökar i det exporterande landet.  

Bild 9 - Kossor på bete i jordbrukslandskap 
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Nationellt sett är skogsbruket intensivt i Småland. Ur ett globalt perspektiv är Sverige 
en av världens största aktörer. Sverige har ungefär 1 procent av världens skogar, men 
står för den femte största exporten av skogsprodukter globalt sett. Utrikeshandeln 
med sågade trävaror och pappersprodukter är en ryggrad i den svenska ekonomin, 
vilket återspeglas i Eksjö kommun, som till cirka 74 procent av sin landyta täcks av i 
produktionsskog. Många mindre företag är koncentrerade på lantbruk- och 
skogsbrukstjänster med olika inriktningar, och står för 23 procent av företagen i 
kommunen. 

Utmaningar och trender 
Industrialiseringen av naturen har bidragit med utmaningar. Djur- och växtliv utarmas 
och reakreationsmiljöer hotas. Det behöver göras noggranna avvägningar då dessa 
intressen hotas. Generella åtgärder i samhället för att minska klimatpåverkan kan leda 
till en högre efterfrågan på skogsråvaror. Exempelvis när grenar och toppar från 
avverkningen i högre utsträckning används för biobränsle. En ökad efterfrågan kan 
leda till en produktionsoptimering med negativa miljökonsekvenser. Monokulturer 
(odling av ett enda trädslag på en och samma yta) av gran har ökat eftersom det ger 
högre ekonomisk avkastning. Viltproblematik har också lett till att gran planterats där 
tall hade varit mer lämplig. En monokultur av sluten granskog utgör barriärer för 
många arters spridning i stället för att bidra till den gröna infrastrukturen. 

Förlängs vegetationsperioden till följd av klimatförändringar kan det medföra att en 
del arter växer snabbare vilket påverkar mängden material och kvaliteten på råvaran. 
Varmare temperaturer förväntas medföra fler skogsbränder och gynna insekter, 
inklusive vissa skadeinsekter. 

En ökad efterfrågan på biobränsle har gjort att uttag av hela träd har blivit vanligare. 
Detta kan leda till ökad markförsurning och utarmning av näringsämnen i områden 
som sedan tidigare varit svagt buffrade eller där försurningstrycket är fortsatt högt. 

Skogsskötseln kan anpassas för att öka den biologiska mångfalden, vilket gör skogarna 
mer motståndskraftiga inför klimatförändringarna. Att spara en högre andel lövträd 
vid gallring ökar skogens rekreativa och biologiska värden, och på sikt kan det även 
bli ekonomiskt fördelaktigt. Risken för utebliven produktion till följd av skadeangrepp 
minskar vid blandskog då samtliga arter sällan drabbas. Likaså minskar risken för 
stormfällning med en variation av rotsystem på olika jorddjup. För att minska risken 

för brand är korridorer av lövträd eller våtmark viktiga, vilket också kan minska 
betestrycket på värdefulla träslag.  

Brist på skogar som aldrig har slutavverkats är en av de främsta orsakerna till att 
skogslevande arter blir rödlistade. Rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i 
Sverige. Under plantagens livslängd utvecklas det inte sådana biotoper och miljöer 
som gynnar livskraftiga bestånd av vare sig djur eller växter. De viktigaste 
påverkansfaktorerna för Sveriges arter är avverkning och igenväxning. Av de växter 
och djur som bor i Sveriges skogar är cirka 2 000 hotade, och bland de arter som är 
knutna till jordbrukslandskapet är cirka 1 500 hotade. För att vända den negativa 
trenden där växter och djur utrotas behöver jord- och skogsbruksmiljöer skyddas i 
större utsträckning över hela landet. 

Ställningstagande 

• Jord- och skogsbruket ska goda förutsättningar att bedrivas, samtidigt som

biologisk mångfald och kulturhistoriska värden bevaras.

• Lokal förädling och konsumtion av jord- och skogsbruksprodukter främjas

genom ett gott samarbete med lokalt näringsliv samt jord- och skogsbrukets

intresseorganisationer.

• Kommunen bidrar till att jordbruksnäringen kan öka den nationella

självförsörjningsgraden.

• Kommunen ska verka för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan

inom jord- och skogsbruk.

• Våtmarker i landskapet ska bevaras och en del tidigare våtmarker bör

återskapas. Kommunen bistår med kunskap och underlag om

bidragsmöjligheter gällande detta.

• Kommunen ska verka för ett skogslandskap med hög tillgänglighet, hög

biodiversitet och motståndskraft inför klimatförändringarna.
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I Sveriges 16 miljömål beskrivs hur kommuner i snabbare takt behöver skydda 
tätortsnära natur och beakta skogens ekosystemtjänster. Avverkning av skogar med 
höga naturvärden, fragmentering och minskande livsmiljöer för ett ökande antal 
hotade arter är ett stort problem i arbetet med att nå målet om att bevara biologisk 
mångfald i skogslandskapet. I Eksjö kommun används stora delar av natur- och 
skogsmark av allmänheten eller föreningar i deras dagliga liv eller verksamhet. I 
jämförelse med skogens ekonomiska värde är naturens värden för hälsa, idrott, 
motion och rekreation svårare att mäta. 

Viktiga länkar finns bland annat österut där Höglandsleden löper genom 
skogslandskap från Storegårdsområdet till Hult och vidare österut mot Mariannelund. 
Även västerut finns viktiga kopplingar. Från Lyckeberg går det att ta sig på slingriga 
skogsstigar mot Skedhult och vidare mot Nässjö eller Ormaryd. En konfliktpunkt 
uppstår när dessa typer av områden samtidigt är produktionsskogar och ställs inför 
avverkning. Detta gör att upplevelsen för föreningar, spontanidrottare och 
allmänheten kan påverkas negativt, vilket kan påverka kommunens attraktivitet. För 
att bevara viktiga miljöer behövs formellt skydd av skogar med höga värden, liksom 
att skogsägare gör frivilliga markavsättningar och certifierar sin skog. Satsningar på att 
öka arealen som brukas med hyggesfria metoder, arbetet med förbättrad miljöhänsyn 
till både natur- och kulturmiljövärden vid skogsbruksåtgärder, och arbete med att 
skapa en sammanhängande grön infrastruktur är exempel på viktiga insatser. 
Sammanfattningsvis behöver tätortsnära skogar, eller andra skogar där många 
människor vistas, skyddas eller skötas för att bli mer attraktiva och tillgängliga.  

Bild 10 - Mountainbike-cykling 

Trots konstaterat höga värden för människans välbefinnande och hälsa är andelen 
skyddad natur låg i Sverige. Majoriteten av naturreservaten bildas med anledning av de 
biologiska värdena, och mer sällan av rekreationsskäl. Sverige har näst lägst andel 
skyddad natur i hela Europa; 11,3 procent av landets yta. I Jönköpings län är 2,6 
procent skyddad och i Eksjö kommun 1,9 procent. Den skyddade naturen i Eksjö 
kommun består främst av naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen. Ungefär 
hälften av arealen är inlandsvatten. Nedan listas naturreservat i Eksjö kommun. Listan 
och mer information om områdena nås antingen via länkarna, eller via 
Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur.  

Reservat Länk till föreskrift 

Solgens södra övärld  Länk 
Solgens centrala övärld Länk 
Solgens norra övärld Länk 
Norrsånna lövskog Länk 
Kakelugnsmossen Länk 
Kvänsås bokar  Länk 
Skurugata Länk 
Hässleby-Silverån Länk 
Klinten (Kommunalt) Länk 
Stuverydsbäcken Länk 
Alversjöskogen Länk 
Hackareviken  Länk 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/175284
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/208840
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/177899
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/152930
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/208799
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/147942
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/149883
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/155314
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/145705
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/161407
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/318445
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/210124
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I början av år 2022 finns det 186 föreningar registrerade i kommunen. Av dessa är 
drygt sextio inom natur, fiske och idrott och ungefär fyrtio föreningar finns inom 
kultursektorn. Föreningarna är knutna till olika platser, lokaler eller allmänna platser 
runtom i kommunen. Idrottsföreningar har ofta båda delar. Klubbstugor och 
aktivitetsområden och anläggningar. Ett stort och varierat föreningsliv är möjligt i 
kommuner som har ett varierat utbud av platser. Föreningar bidrar generellt till 
rekreationsmöjligheter och kommunens attraktivitet. Kommunen ställer sig positiv till 
att föreningar etablerar sig eller utvecklas och har som ambition att aktivt hjälpa dessa 
att hitta plats och utrymme för sina aktiviteter. Exempelvis upplåter Eksjö kommun 
mark åt idrottsföreningar för en långsiktig funktion. Högefälle i östra delen av Eksjö 
tätort är ett kommunalt skogsbruksområde där Eksjö Cykelklubb har anlagt ett 
omfattande spårområde. Föreningar inom fiske har ofta tillåtelse att använda 
kommunal mark för båtiläggning. På kortare sikt, såsom vid tävling eller arrangemang 
kan kommunen bistå med någon form av stöd. 

Samtliga föreningar är viktiga, och därmed de platser där de bedriver sin verksamhet. 
Det finns dock platser som har en större roll i samhället. Skidstugan i norra delarna av 
Eksjö tätort utgör plats för skidåkning och rymmer löpspår under sommartid. Här 
bedrivs orientering, löpning och motsvarande idrotter. Andra områden kan vara 
kommunala anläggningar, idrottsplatser eller fotbollsplaner, som används av flera 
olika föreningar på olika tider och allmänheten däremellan. Storegårdsområdet i 
centrala Eksjö är kommunens största område för idrott och sport. Områdena växer i 
takt med att nya föreningar bildas. 

Skogs- och naturområden nyttjas i hög utsträckning av allmänheten för spontana 
aktiviteter, träning och fritid, för rekreation och upplevelser. Skolor och föreningar 
använder områdena för lärande, motion och evenemang. Naturen utgör också en stor 
del av kommunens turistnäring. Höglandsleden är ett besöksmål som löper genom 
hela kommunen och däribland Eksjö centrum. Det är viktigt att beakta naturens roll 
som område för sport, hälsa och friluftsliv även om flödet och användandet kan vara 
svårt att mäta. Både ridsport och orientering är stora idrotter inom kommunen, som 
båda bedriver större delen av sin verksamhet i natur- och spårområden.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för att skydda naturområden för rekreation, främst i
de tätortsnära områdena.

• Naturområden närmast skolor och förskolor som används av barn ska visas
särskild hänsyn vid exploatering.

• Området Skedhult, Persö och Borgmästarängen ska bevaras och utvecklas
som tätortsnära friluftsområde.

• Området Valbacken ska utredas för naturreservat för friluftsliv.

• Vandringleder ska bevaras och underhållas.

• Kommunala badplatser ska underhållas och vara tillgänglighetsanpassade.

• De naturområden som är både skogsbruks- och rekreationsområden
behöver studeras närmare före det att avverkningar sker. Avvägning mellan
intressen och värden behöver noggrant utredas.

• Staden ska så långt det är möjligt utvecklas utan konflikt med naturen.

• Kommun ska identifiera naturområden som är socialt eller biologiskt viktiga

och verka för att dessa bevaras för framtida generationer.

• Att upprätta naturvårdsavtal, bilda reservat eller att undanta skogsbruk är

exempel på naturbevarande åtgärder.

• Ett starkt föreningsliv ska främjas. Kommunen ska i situationer där det är

möjlig ge stöd för att föreningar ska kunna finnas kvar eller utvecklas, och för

att nya ska kunna etableras.
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Utgångspunkter och planeringsförutsättningar 
Global, regional och lokal nivå 
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Enligt plan- och bygglagen 3 kap. § 4–5 ska översiktsplanen redovisa hur riksintressen 
tillgodoses, hur miljökvalitetsnormer ska följas och hur förhållanden av väsentlig 
betydelse i övrigt beaktas. Enligt § 2 ska kommunen redovisa hur planeringen 
samordnar och tar hänsyn till nationella och regionala mål samt planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.  

Samhället är i ständig förändring och kommunen påverkas av olika trender och beslut 
som tillkommer. Därför är en omvärldsbevakning utifrån nationella och regionala mål 
viktig. Det säkerställer att kommunala mål sätts i samband med samhällets. Nedan 
beskrivs olika intressen och förutsättningar som är relevanta för Eksjö kommuns 
utveckling, samt sådana faktorer som måste beaktas eller kräver extra hänsyn. 

Bild 11 - Kommunen i förhållande till länet och regionen 

Det pågår förändringar i hur människor reser och flyttar över gränser. Delvis kommer 
nya mönster av ny teknik, men även då det finns fler skäl eller behov av att lämna en 
plats. Osäkerheter som krig, klimatförändringar och naturkatastrofer är några 
exempel. Vissa platser tros bli svårare eller omöjliga att odla inom, vilket påverkar 
möjligheterna att bo eller leva i området. De svalare delarna av Europa behöver ha en 
beredskap för att ta emot de som förflyttar sig. 

Allt fler söker sig till storstäder och storregioner. Ökad efterfrågan på boende ses, 
liksom behovet av fler bostäder av alla olika typer. Detta ställer höga krav på 
beredskap för bostadsbyggnader och den infrastruktur som krävs för att upprätthålla 
ett välfungerande samhälle. Kapaciteten i skolor, vård och trafiksystem är några 
viktiga aspekter. Hur städer designas är av högsta vikt, när samma geografiska yta 
ställs inför ökad befolkning. Att sprida ut gatunät eller bebyggelse i marknivå når snart 
en gränsnivå i alla städer. 

Bilden illustrerar hur 
femtio resenärer, med 
olika färdsätt upptar 
väldigt olika mängder 
utrymme i en stad. 
Fotgängare och cyklister 
med stöd av busstrafik 
prioriteras i kommunens 
målsättning. 

Bild 12 - Illustration av olika färdsätt 
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Tid och plats blir allt mindre viktigt i och med ett växande användande av internet. 
Användningsområdena blir fler vilket ställer krav på välutbyggda anslutningar En 
ökad rörlighet på arbetsmarknaden kommer av effektivare kommunikationer, vilket 
gör att pendling behövs i lägre utsträckning. Att bo längre ifrån sin arbetsplats har 
blivit en trend på såväl lokal som global nivå. De resor som behöver göras sker också 
snabbare än förr, med exempelvis nya typer av tåg och eldrivna cyklar. 

Det har sedan länge forskats på hur människor rör sig i stadsmiljöer. Det färdsätt som 
har fått de största eller mest effektiva möjligheterna har visat sig bli dominanta. Det är 
enklast att gå i Barcelona, säkrast att cykla i Köpenhamn, snabbast att åka tunnelbana 
i Stockholm och så vidare. Av Nederländernas 17 miljoner invånare görs 25 procent 
av de dagliga resorna med cykel. Resterande andelar är till största del med hållbara 
kollektivtrafiklösningar eller till fots. Till följd av teknik eller urban design har vissa 
städer därför försprång när det kommer till att ställa om från motorburen trafik till de 
hållbara och mjuka trafikslagen. Hur vi rör oss hör ihop med stadens säkerhet, luft- 
och ljudkvalitet eller klimatet, samt vår hälsa och mående.  

Samhället går på många sätt i motsatt riktning, där infrastruktur för resande utvecklas 
på så sätt att ingen ska behöva röra sig fysiskt. Vanliga cyklar ersätts med eldrivna, 
promenader ersätts med scootrar eller mopeder. Våra dörrar öppnar sig automatiskt 
och rulltrappan eller hissen tar oss till rätt våning. Arbetsplatser går mot att bli mer 
passiva och kontorsanpassade. Ett stort ansvar hamnar på just stadsmiljön, som måste 
uppmuntra till rörelse, vara stimulerande, inbjudande och trevlig att röra sig i. 

Ökade krav på utbildning och rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att 
arbetsmarknaden globaliseras. Samhället ställer högre krav på tillgänglighet och 
anpassad service, som e-tjänster och flexibla lösningar. Den digitala omställningen av 
allt vi känner till pågår i hög hastighet. Tjänster och funktioner som tidigare var 
fysiska platser eller blanketter ersätts successivt av applikationer. Bankkontor stänger 
ner, mäklarfirman finns endast digitalt och våra matvaror blir hemkörda till dörren. 
Stora kontorskomplex är inte alltid behövda, då personal kan arbeta på distans eller på 
rullande scheman där personalen kommer in på olika tider i lokalerna. Även 
kontorshotell blir allt vanligare för de verksamheter som inte dagligen behöver 
möteslokaler eller kontorsutrymmen. Samtidigt som vinsterna är många med 
utvecklingen kommer nya utmaningar. 

 

Bild 13 - Vår digitala vardag 

Vi måste gemensamt jobba för att minska klimatpåverkan och ställa om samhället, 
bland annat genom att sluta använda fossila bränslen. Individer behöver få stöd i att 
förändra sitt sätt att resa och konsumera. Klimatförändringarna är redan en verklighet 
och därför behöver vi anpassa samhället till ett varmare, torrare och blötare klimat.  

År 2020 var ett av de tre varmaste åren som uppmätts globalt och det varmaste i 
Europa och i Sverige.  

Vid klimattoppmötet i Paris 2015 kom världens länder överens om att hålla 
temperaturökningen väl under 2 grader, med sikte på att begränsa den till 1,5 grader. 
Några av de effekter som den samlade forskningen slår fast kommer att inträffa vid 
en uppvärmning till 2 grader är: Värmeböljor: Omkring 14 procent av världens 
befolkning kommer att utsättas för extrema värmeböljor minst en gång vart femte år 
om medeltemperaturen ökar med 1,5 grader. 

Effekten gör sig tydligast på sommaren och vintern. Regnet samlas i häftiga skyfall 
med torka emellan. Marken kommer att bli så torr mellan skurarna att den inte kan 
suga upp det vatten som kommer. Därför rinner vattnet direkt ner i sjöar och 
vattendrag och sedan ut i havet. Effekterna visar sig i form av översvämningar, 
stigande havsnivåer och ökade skyfall, varmare temperaturer, lägre grundvattennivåer 
och fler skogsbränder.  
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Boverket har gjort en sammanställning över viktiga nationella mål, planer och 
program, och Eksjö kommuns översiktliga planering förhåller sig till dem. Rapporten 
är en del av Boverkets regeringsuppdrag Vision för Sverige 2025. Redovisningen 
omfattar de nationella mål, planer och program som bör beaktas i kommunernas, 
länsstyrelsernas och regionernas samhällsplaneringsverksamhet 0. Några av de mål som 
planeringen ska ta hänsyn till handlar om demografi, bebyggelse, ekonomi, natur, 
miljö och infrastruktur. Sveriges 16 miljömål omfattar alla dessa områden. 

Bild 14 - De 16 miljömålen illustrerade 

År 2015 antogs Agenda 2030 av FN:s medlemsländer, en universell agenda för hur 
länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns 
det 17 globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, 
ekonomisk och miljömässig. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala 
indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. De nationella miljömålen 
är den ekologiska dimensionen av de globala målen. 

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska 
saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 

Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 
stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella 
genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Det 
övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sveriges miljömål är riktmärken för allt 
miljöarbete och visar vägen mot en hållbar utveckling. 

Ett av miljömålen är begränsad klimatpåverkan, som innebär att Sverige senast år 2045 
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp.   

Energi- och klimatstrategin för Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, målsättningen att vara ett plusenergilän år 
2050. Det innebär att vara självförsörjande och ha ett överskott på förnybar energi. 
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de 
svenska miljömålen. Eksjö kommun rapporterar årligen genomförande av åtgärderna 
till länsstyrelsen. 

Till respektive miljömål finns beskrivet vilka utmaningar som vi står inför, och vad 
företag, enskilda personer eller kommuner särskilt kan bidra med för att målet ska 
nås. Av de nationella målen har Eksjö kommun bedömt att fyra av målen är mest 
aktuella vad gäller effekt och kommunens möjlighet att påverka målen. 

• rent vatten och sanitet för alla,

• hållbar konsumtion och produktion,

• bekämpa klimatförändringarna,

• ekosystem och biologisk mångfald,

Att minska klimatpåverkan och öka biologisk mångfald, kan i vid bemärkelse greppa 
samtliga miljömål som är aktuella för Eksjö kommun. Dessa redogörs mer ingående i 
kommunens miljöpolicy från år 2021. 
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För Eksjö kommun är vissa av miljömålen av större vikt än andra. Kommunen har 
exempelvis ingen kust eller fjällmiljö. Det kan dock finnas indirekta kopplingar, vilket 
gör att inget av målen helt går att frångå. Eksjö kommun tillhör Emåns 
avrinningsområde, som efter cirka 30 mils avrinning utmynnar hav. Därmed påverkar 
kommunen vattenkvaliteten i andra kommuner och havet. Som skogs- och 
latbrukskommun lägger Eksjö kommun en särskilt stor vikt vid att minska 
klimatpåverkan, främja eller öka biologisk mångfald samt arbeta med grönstruktur 
och ekosystemtjänster.  Av de nationella miljömålen är 14 aktuella för Jönköpings län 
och därmed för Eksjö kommun. Dessa är:  

• Begränsa klimatpåverkan,

• Frisk luft,

• Bara naturlig försurning,

• Giftfri miljö,

• Skyddande ozonskikt,

• Säker strålmiljö,

• Ingen övergödning,

• Levande sjöar och vattendrag,

• Grundvatten av god kvalitet,

• Myllrande våtmarker,

• Levande skogar,

• Ett rikt odlingslandskap,

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt- och djurliv.

De största utsläppen av växthusgaser inom Eksjö kommuns gränser kommer från 
transporter, jordbruk och förbränning av avfall vid produktion av fjärrvärme. Vårt 
sätt att resa och val av bränsle för transporter måste förändras för att utsläppen av 
växthusgaser ska minskas. En del resor kan undvikas och ersättas av digitala möten. 
Bilresor bör ersättas med kollektivtrafik eller gång- och cykeltrafik när det är möjligt. 

Sverige är ett av de länder i världen med högst konsumtion av varor och tjänster per 
invånare, och där hushållens konsumtion fortsätter att öka. En baksida av det är en 
stor klimatpåverkan. Våra konsumtionsmönster behöver ändras för att nå en mer 
cirkulär ekonomi med låg klimatpåverkan. 

I naturen händer mycket som människor har stor nytta och glädje av – det kallas 
ekosystemtjänster. En artrik natur är en hörnsten för att klara av klimatförändringar, 
för att få hållbarhet i jord- och skogsbruk samt för friluftsliv och turism. Ett väl 
hanterat skogsbruk bidrar också till en nettominskning av koldioxid. En stor del av 
grönstrukturen i Eksjö kommun utgörs av brukad skog.  

Grönstrukturer i stadsmiljön är viktiga för klimatet, men också för folkhälsa och 
miljö. Eksjö kommun har också mycket värdefulla natur- och kulturmiljöer av 
naturskog, stenmurar, öppna diken, slåtter- och betesmarker. Jordbruksmarken är en 
unik och oersättlig resurs, dessutom sker en ökad efterfrågan på lokal 
livsmedelsproduktion.  

Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi 
tillvarata, skapa, utveckla, och stödja de nyttor som bidrar till livskvalitet. Det handla 
om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten 
och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.  

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett uthålligt ekosystem. Biologisk mångfald 
ger förutsättningar för näringslivet samt jord- och skogsbruk. Läs mer om miljö- och 
klimatarbetet i kommunens Miljöpolicy (2021). 

I takt med omställningar i samhället, från fossila bränslen till mer hållbara alternativ, 
uppstår ett ökat elbehov. Elanvändningen i Sverige väntas vara fördubblad till år 
2045. Det ställer höga krav på hur samhället utformas. En kommun behöver arbeta 
för att bidra med produktion, men även se över hur den el som tas fram används. 

I Sverige använder vi förhållandevis mycket el per person och år. Det beror på vårt 
nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med en elintensiv basindustri. Vi använder 
cirka 15 000 kWh el per invånare och år, och ligger därmed högt internationell sett. 

År 2020 använde Sverige knapp 140 TWh el (Terawattimmar = miljarder 
kilowattimmar). Det finns stora variationer i elanvändning mellan olika 
användningsområden. Störst är användningen inom industrin samt i bostads- och 
servicesektorn. Båda dessa områden har relativt sett en högre elanvändning än övriga 
områden. Elanvändningens utveckling hänger samman med tillväxten i samhället. 
Elanvändningen kan landa på 310 TWh 2045, vilket är en ökning med 120 procent 
från dagens nivå. Det visar en ny prognos från Energiföretagen.  
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I översiktsplanen områden av riksintresse inom kommunen redovisas, och hur 
kommunen förhåller sig till dem i sin planering. Riksintressen är områden som har 
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Ibland kan 
riksintressen behöva diskuteras eller ifrågasättas där det finns motstridiga intressen. 
Riksintressen har generellt alltid företräde.  

Det finns två olika typer av riksintresseområden. Dels större områden som riksdagen 
beslutat om i 4 kap. miljöbalken, dels områden enligt 3 kap. där en nationell 
myndighet har ett ansvar för att ange anspråk, som Naturvårdsverket. 

Ett flertal områden inom kommunen är riksintressen för naturvård och friluftsliv. 
Besluten är fattade genom miljöbalken 3 kap. 6 § för sina naturvärden. Områdena är: 

Bocksjömossen, systemet av sjöar och vattendrag för Solgenån, sjöarna Mycklaflon 
och Södra Vixen, odlingslandskapen Börsebo, Föråsen och Bondarp, Silveråns 
dalgång, Trangölamyren, Kakelugnsmossen och Skurugata. Det finns ett flertal 
områden direkt utanför kommungränsen. Bland annat Vittingsberget i Nässjö 
kommun och den södra delen av Silveråns dalgång i Hultsfreds kommun.  

Nedan listas de som finns i Eksjö, med länk till ytterligare information samt en 
kommentar om huruvida intresset berörs.   

Bocksjömossen Länk1  Berörs ej av översiktsplanen. 
Bocksjömossen är ett våtmarkskomplex i den sydvästra delen av kommunen, som 
domineras av en högt värderad svagt välvd mosse. Bevarandet av våtmarkernas värde 
kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och 
torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i 
kantzoner bör ej utföras. 

1 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202699 
2 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202711 

Bondarp   Länk2  Berörs ej av översiktsplanen. 
Vid Bondarp, norr om Bruzaholm, finns representativa och välbevarade 
naturbetesmarker i form av öppen hagmark och blandlövhage. Vanliga 
vegetationstyper är friskäng av rödventyp, gräshed av staggtyp, gräshed av rödventyp, 
fuktäng av tuvtåteltyp, fuktäng av högörttyp, fuktäng av gräslågstarrtyp och örtrik 
friskäng. Förutsättningarna för bevarande innebär:  

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement, restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.  

Områdets värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks-
/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter 
eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar och vägdragningar. 

Börsebo   Länk3  Berörs ej av översiktsplanen. 
Vid Börsebo, söder om Hjältevad, finns ett representativt och välbevarat 
odlingslandskap med löväng och naturbetesmarker i form av öppen hagmark och 
blandlövhage. Vanliga vegetationstyper är friskäng av rödventyp, gräshed av 
rödventyp, fuktäng av högörttyp, friskäng av skogsnävatyp, torräng av hällmarkstyp 
och torräng av fårsvingeltyp. Förutsättningarna för bevarande innebär: 

Fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement, restaurering av 
igenvuxna ängar och naturbetesmarker.  

Områdets värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks-
/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter 
eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar och vägdragningar. 

3 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202718 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202699
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202711
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202718
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Föråsen   Länk4  Berörs ej av översiktsplanen. 
Vid Föråsen, strax norr om Hult, finns ett representativt och välbevarat 
odlingslandskap med hackslåttermarker och naturbetesmarker i form av blandlövhage. 
Vanliga vegetationstyper är friskäng av rödventyp, örtrik friskäng, gräshed av 
rödventyp, fuktäng av gräslågstarrtyp, gräshed av staggtyp, rished av blåbärlingontyp, 
fuktäng av tågtyp och torräng av fårsvingeltyp. Förutsättningarna för bevarande 
innebär:  

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets 
värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, 
skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller 
gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar och vägdragningar. 

Kakelugnsmossen  Länk5  Berörs ej av översiktsplanen 
Kakelugnsmossen är en platåformigt välvd mosse strax väster om Hult. Det är en 
rismosse som huvudsakligen är skvattramdominerad. Centralt på mossen finns 
öppnare partier med höljesystem och runt mossen finns ett välutvecklat laggkärr. På 
mossen finns en tjärn och en göl som omges av gungflyn. Kring tjärnen finns 
intermediära miljöer med krävande vitmossor. I myren finns flera fastmarksholmar 
med naturskog. 

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 
dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar 
på fastmarksholmar, vid vattendrag och i kantzoner bör ej utföras. 

Kvänsås   Länk6  Berörs ej av översiktsplanen 

Vid Kvänsås finns representativa och välbevarade naturbetesmarker i form av 
buskrik utmark, blandlövhage och öppen hagmark. Vanliga vegetationstyper är 
gräshed av rödventyp, fårsvingelvariant av rödven gräshed, friskäng av rödventyp, 
fuktäng av högörttyp, gräshed av staggtyp, fuktäng av tågtyp, fuktäng av 
gräslågstarrtyp, rished av ljungtyp, rished av blåbär-lingontyp. Växtsamhällena är 
art- och individrika, och bland de hävdgynnade arterna förekommer kattfot, 
svinrot, smörbollar, brudsporre, lundstarr och brudbröd. Här förekommer också 

4 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202714 
5 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202695 
6 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202723 

sepiavaxskivling, Hygrocybe ovina (hotkategori 2) och almlav, Gyalecta ulmi 
(hotkategori 4). Förutsättningarna för bevarande innebär: 

Fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. 
Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan 
påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, 
skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller 
gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar och vägdragningar. 

Mycklaflon   Länk7 Länk till bevarandeplan8 

Mycklaflon, som ligger knappt två mil sydost om Eksjö, är en av de större sjöarna 
i Emåns vattensystem. Ytan är cirka 1,15 kvadratkilometer och största djupet är 
cirka 40 meter. Omsättningstiden är lång (8,3 år). Landskapet är ett 
sprickdalslandskap med NNV-SSO gående sprickdalar. Terrängen har varit 
gynnsam för uppkomsten av långsmala eller fingrade sjöar.  

Runt sjön finns mest barrskog och åker på berggrund av granit och porfyr. 
Berggrunden överlagras av kalkförande moränjord och isälvsgrus. Sjön har ett 
bestånd av röding, vilket är av högt limnologiskt värde. Förutsättningarna för 
bevarande innebär:  

Frihet från avloppsutsläpp är en grundförutsättning. Större läckage av 
näringsämnen och organiskt material kan spoliera sjöns värden. Ingrepp som 
vattenreglering, vattenuttag, tillförsel av organiska gifter, tungmetallnedfall eller 
utsläpp, överfiske, inplantering av främmande fiskstammar medför att områdets 
naturvärde skadas. Området gränsar till utpekade LIS-områden för 
bostadsbebyggelse. Påverkan på intresset bedöms vara låg till obefintlig. 
Berörs ej av översiktsplanen. 

7 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202635 
8 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/254149 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202714
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202695
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202723
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202635
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/254149
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Narebo   Länk9  Berörs ej av översiktsplanen. 
Vid Narebo finns representativa och välbevarade naturbetesmarker i form av annan 
öppen äng och naturbetesmarker i form öppen hagmark, blandlövhage och björkhage. 
Vanliga vegetationstyper är friskäng av rödventyp, fårsvingelvariant av rödvengräshed, 
gräshed av staggtyp, gräshed av rödventyp, fuktäng av högörttyp, svinrotäng och 
fuktäng av gräslågstarrtyp. Växtsamhällena är art- och individrika. Bland de 
hävdgynnade arterna förekommer fältgentiana (hotkategori 4) kattfot, svinrot, 
smörbollar, fläckigt nyckelblomster, nattviol och ängsskallra. Förutsättningarna för 
bevarande innebär: 

Fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering 
av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas negativt av: 
minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering, energiskogsodling, 
spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar och 
vägdragningar. 

Silverån  Länk10  Berörs ej av översiktsplanen. 

Silverån med sin mycket fina vattenkvalitet och värdefulla djurarter utgör en 
mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Silverån rinner fram genom en dalgång 
i vilken isälvsgrus har avsatts. Kring sjön Börlingen och Kvarnstugan finns en del åsar 
med skiftande riktningar. Avlagringarna i övrigt är flacka. Väster om sjön finns en upp 
till 10 meter djup ravin. Silverån har hög vattenkvalité och enligt uppgift ska det 
finnas både flodpärlmussla och en bäcköringstam som möjligen är ursprunglig. 

Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från ingrepp som t ex 
föroreningsutsläpp i ån, bebyggelse, täkt samt ingrepp i åloppet.  

9 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202729 
10 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202533 
11 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202632 

Silveråns dalgång Länk11  Berörs ej av översiktsplanen. 
Silverån flyter fram i svaga vindlingar genom ett skogslandskap präglat av kvartära 
isälvsavlagringar i form av bland annat åsar, terrasser och isälvsfält. Berggrunden 
består till största delen av eruptiva yt- och djupbergarter i form av vulkaniter 
respektive olika yngre graniter. Graniterna utgörs bland annat av ögonförande granit 
och granodiorit och vulkaniterna domineras vanligen av Smålandsporfyr. 
Förutsättningarna för bevarande innebär: 

Täktverksamhet bör inte ske i området. Väganläggningar, utfyllnader nybebyggelse 
utgör också hot mot värdena. Tung terrängtrafik kan skada känsliga partier såsom åsar 
och terrasser.  

Ingrepp som kulvertering eller förändring av vattendragets sträckning eller 
bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, vattenuttag, näringstillförsel, 
tillförsel av organiska gifter, utsläpp av tungmetaller, överfiske, inplantering av 
främmande fiskstammar och skogsavverkning längs vattendraget medför att områdets 
naturvärde skadas. 

Skurugata   Länk12 Länk till skötselplan13 
Skurugata ligger knappt en mil nordost om Eksjö och norr om Försjön. Den utgör 
den största av fem kanjonliknande dalgångar i området Försjön – Bruzaholm (Olvmo 
1989). Den mest distinkta nordvästra delen av skuran är cirka 500 meter lång, som 
mest 35 meter djup och mellan 10 och 20 meter bred. Den totala längden av skuran är 
lite mer än en kilometer. I den nordvästra delen av skuran är bergväggen vertikal eller 
till och med överhängande. Delvis är botten fylld av nedfallna block – talus. 

Förutsättningarna för bevarande innebär: Fortsatt skötsel enligt fastställd skötselplan. 

Berörs av översiktsplanen. Området är viktigt för kommunens turism. Ytterligare besök är 
önskvärt. Det kan på sikt öka slitaget i miljön. 

12 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202630 
13 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/247683 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202729
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202533
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202632
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202630
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/247683
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Solgenån-vattendrag och sjöar mellan Bodasjön och Solgen.  
(Bodasjön-Ingarpsjön-Grönnen-Solgenån-Kvitten-Havravikssjön-Assjön-
Solgen)  Länk14   Berörs ej av översiktsplanen. 

Området som ligger någon mil sydost om Eksjö utgörs av Solgen och Bodasjön samt 
huvudvattendragen och sjöarna däremellan. Fem av sjöarna har en sjöareal 
överstigande 20 ha. Solgen med sina drygt 22 kvadratkilometer är den avgjort största 
av dem, och hyser ett 80-tal öar och holmar. Vattendragen har mestadels ett lugnt 
lopp genom uppodlade dalgångar. Fallhöjden uppgår för hela sträckan endast till ett 
par meter. Ett större område utmed Solgens nordöstra strand har enligt 19 § NVL, 
Skydd för landskapsbilden. Ett antal öar i Solgen är Natura 2000-område. 
Förutsättningarna för bevarande innebär:  

Uttern är för sin existens beroende av fiskrika sjöar och vattendrag fria från 
miljögifter. Diffusa fosforläckage från omgivande jordbruksmark samt utsläppen från 
Eksjö, Björköby och Höreda avloppsreningsverk har gjort vattensystemet näringsrikt. 
Fiskproduktionen har därmed legat på en hög nivå. Närsaltstillskottet kan medföra en 
ökad igenväxning och under ogynnsamma förhållanden skapa syrebrist vid botten på 
sjöarna. Därför bör man vara mycket restriktiv med ytterligare avloppsutsläpp. Nya 
utsläpp av miljögifter bör ej tillåtas i vattensystemet.  

Solgens vattenstånd regleras, vilket försenar eller helt spolierar storlommens häckning. 
En försenad häckning ökar kontakten med båtburet friluftsliv. Kombinationen högt 
vattenstånd och svallvågor från motorbåtstrafik är ett allvarligt hot mot storlommens 
häckning i Solgen. Hastighetsbegränsningar och befaringsförbud på 100 meters 
avstånd från holmar bör därför upprättas under denna tid. Även i Bodajön bör 
begränsningar för båttrafiken övervägas, främst under våren då sjön utnyttjas som 
rastlokal för tusentals änder.  

Skogarna på Solgens öar är lämpliga och möjliga häckningslokaler för vitryggig 
hackspett. Skogen på öarna, främst lövträden, bör därför sparas från avverkning. 

14 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202634 
15 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202633 

Södra Vixen  Länk15  
Sjön Södra Vixen som ligger sju kilometer sydost om Eksjö är en näringsfattig sjö. 
Vattnet är klart och rikt på kalk. De norra och södra delarna av sjön ligger på 
granitberggrund och de centrala på leptitisk gnejs. Norr om Södra Vixen är moränen 
kalkrik, vilket är orsak till vattnets höga pH-värden. Tillrinningen från ytvattendrag till 
sjön är liten. Den största delen av vattnet tillförs via grundvatten. Från Södra Vixen 
rinner en smal bäck till Norra Vixen som av Eksjö stad används som vattentäkt. 
Förutsättningarna för bevarande innebär: 

Frihet från avloppsutsläpp är en grundförutsättning. Ingrepp som vattenreglering, 
vattenuttag, näringstillförsel, tillförsel av organiska gifter, utsläpp av tungmetaller, 
överfiske, inplantering av främmande fiskstammar och skogsavverkning längs 
stränderna medför att områdets naturvärde skadas. All verksamhet som kan påverka 
vattenkvalitén måste prövas och utföras med försiktighet.  

Berörs av översiktsplanen. Området gränsar till utpekade LIS-områden för 
bostadsbebyggelse. Påverkan på intresset bedöms vara låg till obefintlig. 

Trangölamyren  Länk16  Berörs ej av översiktsplanen. 
Trangölamyren är myrkomplex med många olika myrelement. Området är i stort sett 
opåverkat. Trangölamyren på gränsen mellan Östergötlands och Jönköpings län är ett 
myrkomplex uppbyggt av en mosaik av svagt välvda mosseytor, sluttande kärrdråg, 
tjärnar och flacka fastmarksholmar. Mosseytorna är av östlig typ med tallar och 
skvattram. Skvattram är dock inte så dominant som i rent östliga mossar. Centralt är 
mosseytorna öppna med ganska frisk vegetation av vitmossor och låga ris. 
Mosseytorna åtskiljs av breda kärrdråg klassificerade som soligena kärr. De bredaste är 
mer än 200 meter breda. Vegetationen är fattig med mjukmattor av vitmossa och 
starr. 

Förutsättningarna för bevarande innebär: Naturvärdena kommer att bestå om 
området undantas från täkt, dikning, gödsling och avverkning på fastmarksholmar. 
Brynet kring myren bör ej avverkas. 

16 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202563 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202634
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202633
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202563
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Skurugata-Klinten Länk17  
Skurugata är ett märkligt naturfenomen. Skurugata är en cirka 800 meter lång djupt 
nedskuren sprickdal i berggrunden. Skurugata domineras av barrblandskog. Där 
berget går i dagen är det hällmarkstallskog. Delar av området är äldre skog med mer 
eller mindre naturskogskaraktär. Skurans norra del är torr och blockig. Vegetationen 
består i huvudsak av olika arter av ormbunkar, bland annat gaffel-, hälle- och 
svartbräken. I springorna i bergväggen förekommer sällsynta mossarter som gynnas 
av det svala och fuktiga lokalklimatet, bland annat snedbladsmossa (en oceanisk art, 
som sällsynt förekommer i nordvästra Sverige).  

Klinten är ett naturreservat med höga friluftsvärden. I området finns sedan många år 
tillbaka en väl utnyttjad lägergård. Det som gör området kring Klinten så attraktivt är 
närheten till Försjön, en näringsfattig klarvattensjö, och en omgivning bestående av 
mestadels äldre barrskog som ger en känsla av vildmark. Klinten är en gammal 
jordbruksfastighet vars huvudbyggnad uppfördes under 1800-talets mitt. 

Exempel på friluftsaktiviteter är vandring, strövande, promenader, naturupplevelser, 
kulturupplevelser, bär- och svampplockning, geocaching, fågelskådning, orientering, 
kanoting, bad, skridskoåkning, fiske, övernattning/tältning. 

Berörs av översiktsplanen. Området är viktigt för kommunens turism. Ytterligare besök är 
önskvärt. Det kan på sikt öka slitaget i miljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/247683 

Förhållande till andra intressen  
Flera av områdena överlappas av andra restriktioner eller skydd. Exempelvis är sjön 
Norra Vixen ett riksintresseområde för naturvård samt vattenskyddsområde. Sjön 
Mycklaflon är riksintresseområde för naturvård och även ett Natura 2000-område. 
Skurugata är skyddad för sina naturvärden, men även som riksintresse för friluftslivet.  

I stort sett alla sjöar i kommunen har ett högt skydd, fler av riksintresse. Ett 
motstridigt intresse är viljan att exploatera stränder vid dess sjöar. Riksintresset ges 
(tillsammans med strandskydd) alltid företräde i dessa frågor. 

Ställningstagande 

• Det finns från kommunens perspektiv inga motstridiga intressen. Områdena 
ses endast som attraktiva egenskaper att ha inom kommunen. 

• Exploatering vid sjöar av riksintresse medges endast i de fall och områden 
där det sedan tidigare finns bebyggelse, där strandskydd är upphävt och/eller 
där det särskilda skälet för LIS-område kan motiveras.   

 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/247683
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Intresset omfattar väg, järnväg, sjöfart och flyg, och är beslutat enligt miljöbalken 3 
kap. 8 §. Järnvägsstationerna i kommunens orter tillsammans med järnvägen är sådana 
intressen. Vägarna 32 och 40 är riksintressen, bland annat utifrån kapacitet för 
transporter och personresor.  

Kommunen omfattas av influensområde från Jönköpings flygplats. Inom en radie på 
55 kilometer från flygplatsen bevakas hinder som kan påverka flygprocedurer.

Elektronisk kommunikation 

Kommun omfattas av riksintresse för elektronisk kommunikation. Utpekandet 
innebär att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen för elektronisk kommunikation. Här 
avses att det är funktionen hos anläggningen som ska säkerställas. Tillkommande 
bebyggelse, exempelvis nybyggnad, eller andra åtgärder får inte negativt påverka vare 
sig nuvarande eller framtida nyttjande av anläggningen. 

Riksintressenas markanspråk och funktioner ska säkerställas i de planer som upprättas 
och beslut som tas enligt bland annat, plan- och bygglagen och miljöbalken. Det är 
viktigt att redovisa hur riksintressen för anläggningar för elektronisk kommunikation 
påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att 
deras funktion påverkas negativt. Ett riksintresse för totalförsvaret ges i vissa fall 
företräde framför andra riksintressen. 

Översiktsplanen påverkar inte riksintresset. 

Flyg, Flygplats – MSA-ytor från Jönköpings flygplats 
MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för 
att landa säkert kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. På denna höjd 
har flygplanet en marginal på 300 meter över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan består av en cirkel med radien 55 kilometer, 
som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Cirkeln är delad i fyra sektorer och 
höjderna kan vara olika i varje sektor. 

Läs mer om dessa i avsnittet om Riksintresseanspråk för kommunikationer och 
Riksintresseanspråk för totalförsvaret. 

Översiktsplanen påverkar inte riksintresset. 

Järnvägar

Bockabanan mellan Nässjö och Hultsfred samt stationerna i Eksjö, Hult, Bruzaholm, 

Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund är av riksintresse. 

Översiktsplanen påverkar inte riksintresset. 

Vägar
Väg nummer 32 och 40 
Riksintresset för vägarna är det möjligtvis mest påtagliga i kommunen. Väg 40 löper 
genom samtliga orter i kommunen mellan Eksjö och Mariannelund. Intresset beaktas 
och hanteras i de fall stadsplanering sker i närhet till vägen. Till följd av Trafikverkets 
projekt med förbifart söder om Eksjö tätort kommer nuvarande sträckan förlora sin 
status som riksintresse och väg 40. Det möjliggör ett kommunalt övertagande. Denna 
process eller intressena i övrigt påverkar eller påverkas inte av översiktsplanen.  

Översiktsplanen påverkar inte riksintresset. 
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Tillståndspliktig zon för vägområden 

Som grundregel får inga åtgärder vidtas som kan påverka möjligheterna till drift, 

underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar. Enligt 47 § väglagen 

(1971:948) får inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader m.m. inom ett 

avstånd om 12 meter från ett vägområde. Länsstyrelsen kan besluta om att det 

avstånd inom vilket tillstånd krävs ska utökas, dock högst 50 meter från 

vägområdet. Sådana beslut finns för vägarna 40 och 32 genom Eksjö kommun. 30 

meter byggnadsfritt avstånd gäller längs med väg 32, väg 40 samt väg 128. I vissa 

lägen gäller andra avstånd, som 50 meter i externa lägen vid riksväg 40. 

För uppförande av byggnader eller andra anordningar som inte ligger inom detaljplan 
och som inte kräver bygglov gäller enligt väglagen en tillståndspliktig zon på minst 
tolv meter från en väg. Inom detta område ska om möjligt inte finnas objekt som kan 
äventyra trafiksäkerheten. Ytterligare avstånd och hänsyn kan finnas med anledning 
av risker som buller eller farligt gods (se kapitel Hälsa och säkerhet nedan). 

Ställningstagande 

• Det finns från kommunens utvecklingsperspektiv inga motstridiga intressen.
Inom planering hanteras intressen inom respektive projekt i dialog med
länsstyrelsen och Trafikverket.

• Fastlagda byggnadsfria avstånd till transportinfrastrukturen beaktas.

• Kommunen ser det som önskvärt att järnvägen kan komma att trafikeras för
persontrafik. Det är därför viktigt att både spår och stationslägen hålls i gott
skick och att utvecklingen inte hindras av andra projekt.

• Vid handläggning av nya eller ändrade höga objekt som är högre än 20 meter
ska respektive berörd flygplats vara remissinstans. I övrigt ska alltid
Luftfartsverket (LFV) vara remissinstans för objekt högre än 20 meter i hela
kommunen och Försvarsmakten ska vara remissinstans för objekt högre än
20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort.

Bild 14 - Grafik ur En aktuell översiktsplan, s 61 LST 2019 

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Trafikverket Region Syd har gemensamt tagit fram 
riktlinjer avseende minsta hänsynsavstånd till riksintressanta vägar och järnvägar inför 
detaljplaneläggning och annan lokaliseringsprövning. Riktlinjerna med kommentarer 
är även tänkta att fungera som utgångspunkt för att i översiktsplanen säkerställa 
riksintresset för väg och järnväg. Dessa hänsynsavstånd ska inte förväxlas med den 
generella tillståndspliktiga zonen.  

LstF Utökat byggnadsförbud vid allmän väg (lansstyrelsen.se) 

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/GetMetaDataById?id=ef2df51e-9fdf-4409-8d95-75ad128fcfe6


38 

Kommunen omfattas av fyra områden av riksintresse för totalförsvaret: 

• Lågflygningsområde med påverkansområde

• Område med särskilt behov av hinderfrihet

• Påverkansområde för buller eller annan risk

• Riksintresse på land

Riksintresseområdet Eksjö skjutfält och kasernområde samt Norra fältets övningsområde är 
beslutat enligt miljöbalken 3 kap. 9 §, och omfattar marken väster om väg 32 samt 
kasernområdet norr om centrum vid stadsdelen Orrhaga. Övnings- och skjutfältet 
samt norra fältets övningsområde utgör nödvändiga produktionsresurser för 
Försvarsmaktens övningar och är därför av riksintresse. 

Riksintresset är starkt fastlagt i kommunens struktur och hos invånare. Till 
riksintresset hör ett influensområde och ett påverkansområde. Det första med 
anledning av buller eller annan risk, och det andra för särskilt behov av hinderfrihet. Området 
innehåller delar av riksintresseområdet för kulturmiljövården (se nedan). 

Generellt gäller att det inom dessa områden inte får göras åtgärder som påtagligt kan 
skada riksintresset, eller direkt eller indirekt medför begränsningar till verksamheten. 
Det kan handla om att uppföra ny, alternativt större förändringar av befintlig, 
störningskänslig bebyggelse eller förändringar i infrastruktur i närområdet som på 
något sätt påverkar möjligheterna att transportera fordon, materiel eller personal till 
fältet och dess närområden. Det råder därför hög restriktivitet för utveckling av 
bostäder i och runtomkring området, bland annat då det skulle kunna leda till 
komplikationer vid en framtida omprövning av miljötillståndet för fältet. 
Försvarsmakten anser därför att störningskänslig bebyggelse generellt inte ska tillåtas 
inom det angivna påverkansområdet för buller eller annan risk.  

Området används i enlighet med Försvarsmaktens regler som rekreationsområde när 
det inte är avlyst eller aktivt. Här finns bland annat skidspår, spännande naturmiljöer 
och spår för cykling eller löpning. 

Kommunens norra hälft omfattas av Försvarsmaktens riksintresse för öppna 
områden, avseende lågflygningsområde med påverkansområde. Här inom får generellt ingen 
bebyggelse eller exploatering ske som kan riskera skada intresset. Intresset beaktas till 
fullo. Försvarsmakten är i ärenden för bygglov eller planering remissinstans i fall där 
intresset berörs. Exempelvis vid planering av högre byggnad. 

Översiktsplanen påverkar inte riksintresset. 

Ställningstagande 

• Trots det stadsnära läget finns inga kommunala utvecklings- eller
expansionsplaner i riktning som berör intresset. Kommunen har för vana att
arbeta runtomkring skyddsområdet, och det upplevs råda en ömsesidig
hänsyn. Principen är att kommunen inte ska bedriva planering som innebär
att riksintresset påverkas negativt.

• Påverkansområdet för buller eller annan risk omfattar bland annat
bostadsområdet Lyckeberg. Det handlar i dessa fall om komplettering och
förtätning i en befintlig kvartersstruktur samt nyttjande av befintlig byggrätt.
Den typen av planering bedömer kommunen vara möjlig. En tidig dialog bör
hållas med länsstyrelsen och Försvarsmakten inför sådan planering för att
hitta lösningar.
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Områden som är av riksintressen för kulturmiljövården beslutas enligt miljöbalken 3 
kap. 6 §. I Eksjö kommun finns 16 sådana intressen. De innefattar miljöer av olika 
kulturhistoriska slag och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada deras värden.  

Av alla riksintressen är det områdena för kulturmiljövård som oftast ställs inför behov 
av bedömningar. De är en del av den byggda miljön och samhället som kontinuerligt 
utvecklas runtomkring dem. Varje förändring inom riksintresset eller dess närområde 
prövas därför med hänsyn till värdena. Generellt gäller starkt bevarandeperspektiv, 
och kommunen ser sig bära ett ansvar för att dessa kulturmiljöer finns kvar i 
framtiden i ett läsbart och gott skick. Områdena med tillhörande bebyggelse ses som 
egenskaper som gynnar kommunen, dels som turistattraktioner och 
identitetsstärkande. Parallellt råder därför ett utvecklingsperspektiv. Eksjö centrum 
omfattas i sin helhet av F50-området, med trähusen och gamla stan i centrum. 
Kompletteringar av kvarter, förtätningsprojekt eller stadsomvandling behöver alltid 
ske med största hänsyn till områdets karaktär och värden. Bedömningar behöver 
göras i respektive projekt, och innebär höga krav på arkitektur och stadsplanering. 
Ambitionen är att se miljön som ett utgångsläge, där den sammanhängande 
karaktären inte ska påverkas negativt. Även de övriga riksintressena kan utvecklas 
genomexempelvis ny bebyggelse. Varsamheten ska dock alltid gälla.  

Nedan listas de olika områdena tillsammans med ett ställningstagande. För en 
beskrivning av områdena se Riksantikvarieämbetets websida eller rapporten: 
Riksintressen för kulturmiljövården – Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Jönköpings 
län (F) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2013) 

Flera av områdena anges som att betrakta som sammanhållen bebyggelse enligt plan- 
och bygglagens definitioner. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Inom 
sammanhållen bebyggelse gäller inte de undantag från bygglov- och anmälningsplikt, 
som annars gäller utanför planlagt område. Exempel på åtgärder som kräver bygglov 
inom planlagda kulturhistoriskt intressanta miljöer är solcellsanläggningar och 
fasadändringar.  

 

 

 

Brevik [F 48] (Eksjö socken)  

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Det innebär att åtgärder som i 
annat fall på landsbygd inte omfattas av bygglovsplikt, i dessa fall alltid gör det. 
Restriktivitet gäller för nytillkommande bebyggelse. Krav på anpassning och 
varsamhet gäller vid åtgärder inom området. Området kommer att ingå i kommunens 
nya fördjupade inventering, vilken kommer att ersätta befintligt kulturmiljöunderlag 
från 1985. 

Bruzaholms bruk [F 57] (Ingatorps socken)  

Ställningstagande 
Området ska bevaras men även ha möjligheter att utvecklas. Delar av området ingår i 
detaljplan från 2012, som ger expansionsmöjlighet för befintlig verksamhet samt 
säkerställer bevarandet av värdefull miljö samt byggnader, genom skydds- och 
varsamhetsbestämmelser.  

Edshult [F 54] (Edshults socken)  

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Krav på varsamhet gäller vid 
förändring i befintligt byggnadsbestånd, och stor restriktivitet ska gälla för 
tillkommande bebyggelse. Området kommer att ingå i kommunens nya fördjupade 
inventering, vilken kommer att ersätta befintligt kulturmiljöunderlag från 1985. 

Askerydsvägen, Skiverstad [F 47] (Delen i Eksjö landsförsamling)  

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Tillkommande bebyggelse bör 
primärt endast medges om den tillgodoser befintligt jordbruks behov. Krav på 
varsamhet ställs vid förändring i byggnadsbeståndet. Vägens sträckning ska så långt 
som möjligt bevaras. Området kommer att ingå i kommunens nya fördjupade 
inventering, vilken kommer att ersätta befintligt kulturmiljöunderlag från 1985. 
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Bild 15 - Bebyggelse i Bruzaholm 
 

Fågelhult, Åsa [F 55] (Kråkhults socken)  

Ställningstagande 
Det finns områdesbestämmelser som reglerar den bebyggda delen av området. Här 
gäller utökad lovplikt för utvändiga ändringar av byggnader, underhållsåtgärder, 
mindre tillbyggnader, ny-, till- och ombyggnad av ekonomibyggnad, rivning av 
byggnad. Marklov krävs för skogsplantering. Kompletteringar inom gårdsmiljöerna 
ska anpassas i form, skala, färg och material till den befintliga bebyggelsen. 

Hults by [F 62] (Hässleby socken)  

Ställningstagande 
Det finns områdesbestämmelser som reglerar den bebyggda delen av området. Här 
gäller utökad lovplikt för utvändiga ändringar av byggnader, underhållsåtgärder, 
mindre tillbyggnader, ny-, till- och ombyggnad av ekonomibyggnad, rivning av 
byggnad. Marklov krävs för skogsplantering. Kompletteringar inom gårdsmiljöerna 
ska anpassas i form, skala, färg och material till den befintliga bebyggelsen. 

 

Ryningsholm [F 51] (Höreda socken)  

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 
odlingslandskapet ska bevaras. Stor restriktivitet gäller för tillkommande bebyggelse i 
herrgårdsmiljön. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt 
byggnadsbestånd. Området kommer att ingå i kommunens nya fördjupade 
inventering, vilken kommer att ersätta befintligt kulturmiljöunderlag från 1985. 

Hultåkra [F 60] (Hässleby socken)  

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 
kulturlandskapet ska bevaras. I radbyn gäller stor restriktivitet mot tillkommande 
bebyggelse. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt byggnadsbestånd. 
Behovet av att reglera området med områdesbestämmelser, i syfte att tillföra reglering 
bör övervägas. 

Hässleby sanatorium [F 61] (Hässleby v)  

Ställningstagande 
Hässleby sanatorium är sedan 1992 förklarat som byggnadsminne och skyddas genom 
kulturmiljölagen. Huvudbyggnaden, östra och västra paviljongerna, västra och östra 
bostadshusen, jordkällaren och garaget ingår i byggnadsminnet. Åtgärder inom miljön 
kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Miljöns kulturvärden ska beaktas i 
bygglovshanteringen.  

Idekulla [F 56] (Ingatorps socken)  

Ställningstagande 
Det finns områdesbestämmelser som reglerar den bebyggda delen av området. Här 
gäller utökad lovplikt för utvändiga ändringar av byggnader, underhållsåtgärder, 
mindre tillbyggnader, ny-, till- och ombyggnad av ekonomibyggnad, rivning av 
byggnad. Marklov krävs för skogsplantering. Kompletteringar inom gårdsmiljöerna 
ska anpassas i form, skala, färg och material till den befintliga bebyggelsen. 
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Mellby (F 53) 

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 
kulturlandskapet ska bevaras. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt 
byggnadsbestånd. Behovet av att reglera området med områdesbestämmelser, i syfte 
att tillföra reglering bör övervägas.

Markestad, Hunnerstad [F 52] (Höreda socken) 
Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Krav på varsamhet vid 
förändring gäller inom befintligt byggnadsbestånd. Området kommer att ingå i 
kommunens nya fördjupade inventering, vilken kommer att ersätta befintligt 
kulturmiljöunderlag från 1985. 

Näs [F 59] (Ingatorps socken) 

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 
kulturlandskapet ska bevaras. I radbyn gäller stor restriktivitet mot tillkommande 
bebyggelse. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt byggnadsbestånd. 
Att reglera området med områdesbestämmelser bör övervägas. 

Pukulla [F 58] (Ingatorps )

Ställningstagande 
Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 
kulturlandskapet ska bevaras. I radbyn gäller stor restriktivitet mot tillkommande 
bebyggelse. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt byggnadsbestånd. 
Behovet av att reglera området med områdesbestämmelser, i syfte att tillföra reglering 
bör övervägas. 

Ränneslätt [F 49] (Eksjö socken) 

Ställningstagande 
Området ligger inom Försvarsmaktens områden. Riksintresset för kulturmiljövården 
sammanfaller med riksintresset för Totalförsvaret, Eksjö skjutfält och kasernområde samt 
Norra fältets övningsområde (se ovan), vilket kan innebära komplikationer. Det ena avser 
bevarande, och det andra säkerställer områden för bland annat verksamhetens övning 
och drift. 

Kommunen bedömer att bevarandeperspektivet för byggnaderna bör väga högre och 
beaktas i högre utsträckning. Byggnaderna uppvisar i delar ett bristande underhåll. 
Kommunen ska arbeta för/främja ett bevarande av kulturmiljön och de byggnader 
som på platsen genom att fortsatt aktualisera frågan hos länsstyrelsen. Området 
kommer att ingå i kommunens nya fördjupade inventering, vilken kommer att ersätta 
befintligt kulturmiljöunderlag från 1985. 

Eksjö stad (F 50)  
Bebyggelsen inom riksintresseområdet är inventerad och redovisas i Kulturhistoriskt 
handlingsprogram för Eksjö stad (2009). I detta underlag återfinns riktlinjer som ska 
beaktas vid bygglovshantering och ny planläggning. Programmet är dock i behov av 
aktualisering och enskilda bedömningar kan behöva göras.  

Delar av norra stadsdelen ingår även i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt 
bebyggelseområde som 1993 förklarades som byggnadsminne och skyddas enligt 
kulturmiljölagen. Se fördjupad beskrivning av området under rubriken Byggnadsminnen. 
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Ställningstagande 

• Riksintresset bör användas som en resurs i samhällsplaneringen. Området ska
fortsatt utvecklas, men med stor hänsyn till områdets karaktär, värden och
egenskaper.

• Vid detaljplanering inom området ska kulturmiljön och värdena alltid beaktas.
Det kan innebära att byggrätter behöver utformas med restriktioner och
vägledning för hur tillkommande bebyggelse bör uppföras. Exempelvis vad
avser färg, form och skala. Befintlig bebyggelse av kulturhistoriskt värde bör i
samband med planläggning förses med lämpliga varsamhets- och/eller
skyddsbestämmelser.

• Inom kvarter finns uthus som sällan är direkt synliga från gatan. Byggnaderna
inom kvarteren är dock en viktig del i områdets karaktär och historia. Det bör
finnas en vaksamhet mot innergårdar och råda restriktioner mot rivningar av
exempelvis uthus.

• Vid all form av handläggning som berör allmänna platser, exempelvis
bygglovsprövning eller upplåtelse av kommunal mark, ska det offentliga
rummets karaktär uppmärksammas. Skyltar, möblering och utsmyckning är
en del av stadsrummet och ska utformas för att passa in i denna miljö på
bästa sätt.

• I syfte att reglera gaturummets innehåll antogs av kommunfullmäktige 2013
Stadsmiljöprogram för Eksjö centrum. Programmet, som anger riktlinjer och
rekommendationer vid utrustning av Eksjö stadskärna, behöver en viss
revidering som är mer lämpat för utvecklingen som skett i området de
senaste åren. Riktlinjer behöver följas för att säkerställa att den allmänna
stadsmiljön inte avviker från den historiska och sammanhållna karaktären.

Bild 16 - Del av gamla stan i Eksjö 
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En stor del av kommunens identitet finns knuten i kulturhistoriska byggnader, 
områden, platser eller objekt som sedan länge finns dokumenterade. Men då samhället 
ständigt förändras behöver även underlag och ställningstaganden uppdateras. Flera 
objekt som i tidigare inventeringar inte varit noterade är i nuläge att betrakta som 
värdefulla.  

I kommunen finns förutom byggnadsminnena och de riksintressanta kulturmiljöerna 
som staten utsett, även kulturmiljöer som är intressanta ur ett kommunalt perspektiv. 
Några av dessa sammanfaller eller utgör delar av riksintresseområdena. I kommunens 
Kulturminnesvårdsprogram från 1986 presenteras 56 miljöer samt ett antal objekt 
med beskrivningar, värderingar och rekommendationer. Syftet med ett kommunalt 
kulturmiljöprogram är att vara vägledande för att bevara, vårda och sprida kunskap 
om kulturmiljöerna. Programmet gäller tills vidare, men för att ett det ska vara 
tillförlitligt och användbart måste det uppdateras. Några av de utpekade miljöerna kan 
ha förändrats, vilket inneburit att de förlorat de höga kulturvärden som de en gång 
haft. Andra miljöer som för 35 år sedan bedömdes sakna kulturvärden kan idag ses 
som värdefulla, såsom egnahemsområden, miljonprogrammets 
flerbostadshusområden, 1970-talets villamattor, industrimiljöer, fest- och 
idrottsplatser eller efterkrigstidens tätortscentrum. 

År 2021 gjordes en byggnadsinventering i Eksjö tätort. Olika typer av byggnader har 
inventerats och bedömts utifrån sina egenskaper till ett visst värde. Inventeringen är 
vägledande i samband med bygglov, detaljplanering eller andra projekt som kan 
upphov till förändring. Materialet blir vägledande för både förändring och bevarande. 
Det finns en ambition i att utveckla staden utefter karaktärsdrag som finns i olika 
delområden, vilket inventeringen redovisar. Denna invertering syftar också att kartera 
byggnader som inte genom riksintressen eller byggnadsminnen bedömts. 
Kategoriseringen görs utifrån rubrikerna:  

• Allmänt bebyggelsevärde (plan- och bygglagen 8 kap. 17 §),

• Byggnadsminnen (kulturmiljölagen 3 kap.),

• Högt allmänt bebyggelsevärde ((plan- och bygglagen 8 kap. 17 §),

• Särskilt värdefull bebyggelse ((plan- och bygglagen 8 kap. 13 §)

• Avskriven.

Ställningstagande 

• Kulturmiljön berikar samhället och är viktigt för kommunens
attraktionskraft. Den ska inte ses som ett hinder som motverkar utvecklingen.
Kulturmiljövärdena ska i stället tillvaratas, användas, utvecklas och integreras
i den fysiska planeringen.

• Kommunen ska ta fram ett kommunövergripande kulturmiljöprogram, som
redovisar hur kulturvärden och kulturmiljöer ska skyddas och utvecklas.

• Kommunen ska använda och sprida informationen från det kulturhistoriska
handlingsprogrammet för Eksjö stad (2010) och den kompletterande
byggnadsinventering som utförts 2021 av de områden och byggnader som
ligger utanför riksintresseområdet inom Eksjö stad.

• Underlaget ska i första hand fungera vägledande vid planläggning, lovgivning
och rådgivning, men på lång sikt främja för ett bevarande av bebyggelsens
och stadens kulturvärden.

• Kommunen ska utarbeta en kulturmiljöstrategi som ger inriktning för
kulturmiljöarbetet som ska genomföras i kommunen de närmaste åren.

• Kommunen bör arbeta för att lyfta fram sina kulturmiljöer för att de ska
kunna användas som en resurs i samhällsplaneringen.

• Tillgängliggöra de kulturmiljöinventeringar och kulturmiljöunderlag som
finns genom att digitalisera dem.

• Om befintliga inventeringar inte ger tillräcklig vägledning kan särskilda
utredningar och värderingar behöva göras då det blir aktuellt med en
planändring, bygglovsansökan eller en annan förändring av mark- och
vattenanvändningen.
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Kulturmiljöer är miljöer som har påverkats och formats av människor och som berättar 
något om människors liv. Det kan vara enskilda byggnader, en stadsmiljö, ett 
odlingslandskap, fornlämningar eller gatustrukturer. Det bästa sättet att bevara en 
kulturmiljö är att den får användas. Ett fortsatt jordbruk är en viktig förutsättning för 
att det även i framtiden ska vara möjligt att behålla, förstå och uppleva stora delar av 
kulturlandskapet, på samma sätt som handel och annan näringsverksamhet samt 
turism är viktiga förutsättningar för upplevelsen av en levande och välbevarad 
stadsmiljö. 

Bestämmelser om kulturmiljön finns i bland annat kulturmiljölagen (1988:950), 
miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen 
(1979:429). 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som 
byggnadsminnen. Syftet är att bevara spår av historien som har stor betydelse för 
förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och bevara kulturarvet till framtida 
generationer. För att reglera hur värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser 
för varje byggnadsminne.  

Det finns två typer av byggnadsminnen – enskilda byggnadsminnen och statliga 
byggnadsminnen (exempelvis kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, 
försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer). Första paragrafen i 3 kap. 
kulturmiljölagen talar om på vilka grunder ett byggnadsminne kan inrättas och vad 
som inte kan bli byggnadsminne. 

Länsstyrelserna, genom att tillämpa kulturmiljölagen, har det övergripande ansvaret 
för att byggnadsminnena bevaras och brukas på bästa sätt. Länsstyrelsen har en 
kontinuerlig bevakning på dessa. Åtgärder på byggnadsminnen kräver tillstånd hos 
länsstyrelsen. Utöver kulturmiljölagen föreskriver plan- och bygglagen på ett flertal 
sätt att det åligger byggprocessens parter att ta speciell hänsyn till bebyggelsens 
kulturvärde i samband med förändringar i eller förvaltning av befintlig bebyggelse. 
Det är landets kommuner som har det primära ansvaret för att, i enlighet med 

18

https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/inventering/visaBeskrivning.raa?inventeringId=21120
000099413&kreditlist=true&page=beskrivning 

reglerna i (plan- och bygglagen, föreskriva och bevaka att de kulturbevarande 
intentionerna i (plan- och bygglagen efterlevs. 

Gamla stan 
I Eksjö kommun finns 65 byggnadsminnen varav 58 inom Eksjö centrum, och nästan 
hälften av länets alla byggnadsminnen finns i kommunen. Bebyggelsen inom 
Försvarsmaktens områden, såsom Officersmässen Trianon (Lunnagård 1:1) är statliga 
byggnadsminnen, medan majoriteten är enskilda objekt. I Gamla stan är även 
gatumarken skyddad enligt kulturmiljölagen. 

Samtliga byggnadsminnen finns redogjorda hos Riksantikvarieämbetets 
Bebyggelseregistret.18  

Förutom livskvalité för sina invånare är Gamla stan i Eksjö en turistmagnet som 
lockar många besökare året runt och är därmed en av kommunens viktigaste 
näringsgrenar. Detta är en betydelsefull förutsättning för upplevelsen av en levande 
och välbevarad stadsmiljö. 

Gamla stan i Eksjö tilldelades år 1997 det mycket prestigefyllda 
kulturarvspriset European Heritage Awards / Europa Nostra Awards för arbetet med 
restaureringen.  Eksjö kommun har en kontinuerlig bevakning på byggnadsminnena 
och en särskild process inom bygglovsärenden eller i samband med åtgärder som 
riskerar inverka på byggnadsminnen. Läs mer om kommunens arbete för att bevara 
byggnadsminnen i Kulturhistoriskt handlingsprogram, Eksjö stad.19 

Bild 17 – Kulturminnesmärkt. 

19 https://www.eksjo.se/bo-miljo-och-trafik/planer-och-
byggprojekt/oversiktsplanering/kulturhistoriskt-handlingsprogram-eksjo-stad 

https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/inventering/visaBeskrivning.raa?inventeringId=21120000099413&kreditlist=true&page=beskrivning
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Fornlämningar är en bred benämning på objekt som utgör spår efter mänsklig 
verksamhet. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar, 
kulturlager i medeltida städer. I kulturmiljölagen anges vad som är en fornlämning och 
därmed omfattas av lagskyddet.  
 
Kulturmiljölagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa 
kulturföremål. För att en lämning ska vara skyddad som fornlämning enligt 
kulturmiljölagens 2 kap. 1-1 a §§ behöver den uppfylla vissa krav. Den ska vara en 
lämning efter människors verksamhet under forna tider, som tillkommit genom äldre 
tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom ingå i någon 
av de kategorier som finns uppräknade i kulturmiljölagen samt vara tillkommen före 
år 1850, eller i fråga om fartygslämning, förlist före 1850. Länsstyrelsen kan dock i det 
enskilda fallet besluta om att fornlämningsförklara en yngre lämning om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.  
 

Eksjö kommun utgår ifrån aktuella kartor och den senaste kunskapen i alla planerings- 
eller exploateringsärenden. Särskilt inom området för det så kallade stadslagret (Eksjö 
134:1) görs alla åtgärder på tidigare outforskad eller exploaterad mark med varsamhet 
och föregås av dialog med länsstyrelsen. Fram till 31 maj 1983 har 72 undersökningar 
upptagits i det stadsarkeologiska registret inom stadslagret. Staden antas ha grundlagts 
kring sekelskiftet 1400. Fyndmaterialet är mycket begränsat, där huvuddelen av 
observationerna hänföres till 1600–1800-talen. 
 
Områden som är mindre utforskade hanteras med motsvarande försiktighet, och 
särskilt där det sedan tidigare finns indikationer om att fornlämningar kan finnas. 
Exempelvis i anslutning till fossil åker, eller tidigare fyndplatser. Bekräftade och 
möjliga fornlämningar är koncentrerade till Eksjö tätorts södra delar. Även 
landsbygden söderut på landsbygden kring Markestad och Ryningsholm rymmer 
tydliga kluster. I övrigt finns en jämn spridning över kommunen, med viss 
koncentration i de äldre socknarna. Vid planering inom områden med bekräftade eller 
potentiella fornlämningar ska alltid ett tidigt samråd med länsstyrelsen hållas. Om 
befintliga inventeringar inte ger tillräcklig vägledning kan särskilda utredningar och 
värderingar behöva göras då det blir aktuellt med en planändring, bygglovsansökan 
eller en annan förändring av mark- och vattenanvändningen. 

 

Information 
Som fastighetsägare är du skyldig att känna till eventuella fornlämningar på din mark, 
så att de inte skadas av misstag vid markarbeten eller motsvarande. Kontakta 
kulturmiljöfunktionen vid din länsstyrelse om du vill du veta om det finns 
fornlämningar på en viss fastighet och hur du i så fall ska agera. Fornlämningar ägs av 
den som äger marken, men markägaren behöver ändå tillstånd av länsstyrelsen när 
hon eller han vill göra ett ingrepp i fornlämningen, till exempel bygga ett hus eller 
göra skogsvårdsåtgärder som plantering och markberedning. Det är länsstyrelserna 
som tar beslut om uppdragsarkeologiska undersökningar och har tillsynsansvar för att 
undersökningarna genomförs på ett sådant sätt som länsstyrelsen angivit i sitt beslut. 
Riksantikvarieämbetet har en överinseende roll. I samband med skogsvårdsåtgärder 
som kan leda till ingrepp i fornlämningar behövs tillstånd från länsstyrelsen, 
exempelvis för att bygga skogsbilvägar, markbereda, bryta stubbar eller att plantera. 
 
Karttjänsten Fornsök (https://app.raa.se/open/fornsok/) uppdateras kontinuerligt 
med bland annat fyndplatser, bekräftade eller möjliga lämningar. Via tjänsten nås 
också resultat och rapporter av tidigare arbeten. 
  

Bild 18 - Schematisk karta av fornlämningar spridda över kommunen 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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Kyrkliga kulturminnen hör till de mest värdefulla delarna av vårt kulturarv. Kyrkliga 
kulturminnen omfattar kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser. Länsstyrelsen ansvarar för skyddsbestämmelser och tillsyn. 

De kyrkor som ägdes av Svenska kyrkan i samband med relationsändringen med 
staten, år 2000, omfattas idag av 4 kap. kulturmiljölagen. Detta då kyrkorna historiskt 
har betraktats som offentliga byggnader där staten har haft stor insyn över den kyrkliga 
utvecklingen, såväl byggnadsmässigt, kyrkopolitiskt som ekonomiskt. 

I Eksjö kommun finns ofta en kyrka i varje distrikt (socken eller församling), så som 
Ingatorp, Edshult, Bellö, Mellby och Kråkshult. Kyrkorna varierar kraftigt i ålder och 
arkitektur. Mellby kyrka i Mellby församling är invigd på 1400-talet, medan Kråkshults 
kyrka är en nyklassicistisk stenkyrka uppförd mellan åren 1801–1803. Ingatorps kyrka 
blev år 1997 vald till Sveriges vackraste kyrka. På kyrkogårdens sydvästra södra sida står 
Ingatorps kyrkbod. Dendrokronologiska undersökningar visar på att virket är från 
1219–1239. Tiondeboden, som den också kallas för, tilldelades 2019 det mycket 
prestigefyllda kulturarvspriset European Heritage Awards / Europa Nostra Awards för 
arbetet med restaureringen.  

Utöver dessa objekt finns en mängd frikyrkliga byggnader av höga kulturhistoriska 
värden. Dessa finns sedan tidigare markerade i länsstyrelsens publika webkarta under 
rubrik Kulturmiljö – Frikyrkor. Här anges bland annat Åkerslunds kyrka väster om 
Bonderyd som byggdes år 1909, och det så kallade Betania (-”kapellet”) i Bruzaholm 
från år 1934. I samma dataskikt går det att se gränserna för socknarnas indelning. 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta (lansstyrelsen.se) 

 

 

 

 

 

 

 

Ställningstagande 

• Kulturmiljön berikar samhället och är viktigt för kommunens 
attraktionskraft. Kulturmiljövärdena ska därför tillvaratas, användas, 
utvecklas och integreras i den fysiska planeringen. 

• Kommunen ska ta fram ett kommunövergripande kulturmiljöprogram, som 
redovisar hur kulturvärden och kulturmiljöer ska skyddas och utvecklas.  

• Kommunen ska använda och sprida den information som finns i det 
kulturhistoriska handlingsprogrammet för Eksjö stad (2010) och i den 
kompletterande byggnadsinventering som utförts år 2021 av de områden och 
byggnader som ligger utanför riksintresseområdet inom Eksjö stad. 

• Underlaget ska i första hand fungera vägledande vid planläggning, lovgivning 
och rådgivning, men på långt sikt främja för ett bevarande av bebyggelsens 
och stadens kulturvärden.  

• Kommunen ska utarbeta en kulturmiljöstrategi som ger inriktning för 
kulturmiljöarbetet som ska genomföras i kommunen de närmaste åren.  

• Kommunen bör arbeta för att lyfta fram sina kulturmiljöer för att de ska 
kunna användas som en resurs i samhällsplaneringen. 
 

 

Bild 19 - Bellö kyrka 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=82af5da19f4c47d497c96a3261d82304
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Kommunen omfattas av riksintresseområdet för skyddade vattendrag, som omfattar 
avrinningsområdet för Emån inom Jönköpings län. Intresset beslutas enligt 
miljöbalken 4 kap. 6 §. I Emån med tillhörande käll- och biflöden gäller förbud mot 
vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål i Emån med 
tillhörande käll- och biflöden. Intresset beaktas till fullo. 

Översiktsplanen påverkar inte riksintresset. 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av 
Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. 
Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras 
livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut Natura 2000-områden. Genom 
utpekandet åtar sig länderna att naturmiljöerna och arterna i varje område långsiktigt 
ska bevaras. Natura 2000-nätverket är viktigt i EU:s arbete för att bevara biologisk 
mångfald. I de båda direktiven listas särskilt värdefulla naturmiljöer och arter. 

För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla 
åtgärder utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta 
regleras i miljöbalken (7 kapitlet 27-29 §§). 

Varje område omfattas av en bevarandeplan, som beskriver området med 
bevarandesyfte, bevarandemål och de naturmiljöer och arter som ska vara i gynnsamt 
bevarandetillstånd. Även vad som kan påverka Natura 2000-området negativt, behov 
av bevarandeåtgärder, som skydd eller skötsel, liksom uppföljning beskrivs också. 
Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av länsstyrelsen och kan revideras när ny 
kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. 

Vid åtgärder 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla 
åtgärder utanför Natura 2000-området, om de indirekt kan påverka miljön. Detta 
regleras i miljöbalken (7 kap. 27–29 §). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behövs samråd med Länsstyrelsen 
före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. 
Tillstånd krävs inte för de åtgärder som behövs för skötseln av naturmiljöerna.  

Ställningstagande 

• Områdena ses som attraktiva och gynnar kommunen på flera sätt.

• Då skyddet ofta berör sjöar kan det innebära konflikter vid byggnation.
Antingen utveckling av befintliga eller tillkommande. Som grundprincip gäller
att inte utföra åtgärder som ger negativ påverkan på värdet.

Södra Vixen 
Allmänningsån 
Fusån 
Kräpplehult 
Solgens öar  
Mycklaflon 
Högaskögle 
Gullegärde 
Värekulla 
Stuverydsbäcken  
Emåns vattensystem i Kalmar län 

Brusaån 
Silverån (norra) 
Föråsen 
Försjön  
Kakelugnsmossen 
Kvänsås bokar 
Fjärasjö 
Börsebo och Holmen 

Genom naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur redovisas områdena tillsammans 
med bevarandeplan.  



Riksintresse för naturvård (MB 3 kap. 6 §)

Bocksjömossen  Bondarp 

Börsebo  Föråsen  

Kakelugnsmossen Kvänsås 

Mycklaflon  Narebo 
Silverån  Silveråns dalgång

Skurugata  Trangölamyren

Södra Vixen  

Solgenån - vattendrag och sjöar mellan Bodasjön och Solgen 

(Bodasjön - Ingarpsjön - Grönnen - Solgenån - Kvitten- 

Havravikssjön - Assjön - Solgen)

Riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap. 6 §)

Skurugata-Klinten

Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4 kap. 6 §)

Emån 

Riksintresse för kommunikation (MB 3 kap. 8 §)

Flygplats – MSA-ytor från Jönköpings flygplats 
Järnvägar

Vägar 

Riksintresse för totalförsvaret (MB 3 kap. 9 §)

Lågflygningsområde med påverkansområde
Område med särskilt behov av hinderfrihet 
Påverkansområde för buller eller annan risk 
Riksintresse på land

Påverkansområde, väderradar

Riksintressen
inom Eksjö kommun

Begreppet riksintresse används om två olika typer 
av områden. Dels större områden som riksdagen 
beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden som 
är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den 
ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för 
att ange anspråk.

I hushållningsförordningen finns de 12 myndigheter 
angivna som har ansvar att göra sin bedömning av 
vilka områden som är av riksintresse för olika sek-
torer enligt 3 kap. miljöbalken.

Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken gäller större 
områden med stora natur- och kulturvärden och 
värden för friluftslivet. De omfattar delar av våra 
kuster, fjäll och älvar. Dessa områden anges direkt i 
lagen. Eftersom områdena är grovt angivna i lagen 
kan en närmare avgränsning behöva göras i kom-
munens översiktsplan i en dialog med länsstyrels-
en. Kommunen har också möjligheter att utveckla 
värdebeskrivningen och på olika sätt ta tillvara de 
kvaliteter som finns i områdena.

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de 
områden av riksintresse som finns inom kom-
munen och hur kommunen förhåller sig till dem 
i sin planering av mark- och vattenområden. 

Digital karta 

(länk)

Riksintresse kulturmiljövård (MB 3 kap. 6 §)

Askerydsvägen, Skiverstad [F 47]  

(Delen i Eksjö landsförsamling) 

Brevik [F 48] (Eksjö sn) 

Bruzaholms bruk [F 57] (Ingatorps sn) 

Edshult [F 54] (Edshults sn) 

Eksjö stad [F 50] 

Fågelhult, Åsa [F 55] (Kråkhults sn) 

Hults by [F 62] (Hässleby sn) 

Hultåkra [F 60] (Hässleby sn) 

Hässleby sanatorium [F 61] (Hässleby sn) 

Idekulla [F 56] (Ingatorps sn) 

Markestad, Hunnerstad [F 52] (Höreda sn) 

Mellby sockencentrum [F 53] (Mellby sn) 

Näs [F 59] (Ingatorps sn) 
Pukulla [F 58] (Ingatorps sn) 

Ryningsholm [F 51] (Höreda sn) 

Ränneslätt [F 49] (Eksjö sn) 

Naturreservat
Solgens södra övärld  Solgens centrala övärld

Solgens norra övärld  Alversjöskogen

Norrsånna lövskog  Hackareviken
Kakelugnsmossen  Kvänsås bokar

Skurugata  Hässleby-Silverån

Klinten  Stuverydsbäcken

Natura 2000 (Art- och habitatdirektivet 92/43/EEG)

Södra Vixen  Allmänningsån 

Fusån  Kräpplehult 

Solgens öar   Mycklaflon 
Högaskögle  Gullegärde 

Värekulla  Stuverydsbäcken

Brusaån  Silverån (norra)

Föråsen  Försjön 

Kakelugnsmossen  Kvänsås bokar 

Fjärasjö  Börsebo och Holmen
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Kommunen ligger väl ansluten till det regionala transportnätet för tåg- och vägtrafik, 
och med goda möjligheter för tågbyte i Nässjö eller Jönköping. I kommunen finns ett 
antal större infrastrukturer som bidrar med såväl inflyttning som arbetspendling 
mellan kommuner. Vägnät och tågförbindelser i kombination med ett vägnät är en 
avgörande faktor för att tillgodose behovet av personal, kompetens, varor och 
tjänster. Kommunen deltar i nätverk för att bevaka utveckling och planering på 
regional nivå, och samordna planer eller mål i kommunal planering. Region 
Jönköpings län och länets 13 kommuner har en nära och väl utvecklad samverkan för 
miljö, hälsa, vård och social välfärd. Regionala planeringsunderlag redovisas på 
hemsidan för Utveckling i Jönköpings län. De som särskilt beaktas i översiktsplanering 
listas kort nedan. De regionala målen som finns återspeglas i kommunens mål. 

• Handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det

regionala tillväxtarbetet

• Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 3

• Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län 2014

• Miljösamverkan Jönköpings län

• RUS - Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-2035 5F

• Regional transportplan Jönköpings län 2014-2025 6F

• Regional cykelstrategi

• Grön handlingsplan 2018–2022

• Länsgemensamma åtgärdsprogram för miljömålen

Dokumenten nås hos länsstyrelsen eller Region Jönköpings län, Samhällsbyggnad & 
infrastruktur. 

Samhällsbyggnad & infrastruktur, Region Jönköpings län (rjl.se) 

Värd att nämna är landskapsstrategin, där syftet är att hitta ett arbetssätt där 
landskapet står i fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer och 
markägare arbetar tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra 
åtgärder dit de behövs mest. Ambitionen är att målen i strategins tre handlingslinjer 
Grön infrastruktur, Ekosystemtjänster, Friluftsliv och tätortsnära natur nås. 

Ett av målen med den regionala transportplanen är att säkerställa tillgänglighet för 
resor och transporter. Målet om tillgänglighet vägs mot mål för säkerhet, miljö och 
hälsa - som motvikt till de negativa konsekvenser som transporter medför. 

Syftet med den regionala cykelstrategin är att förtydliga vilka strategiska satsningar och 
åtgärder som krävs för att stärka cyklingen i länet på ett effektivt sätt. Arbetet med 
cykelstrategin syftar också till att stärka samverkan och samordning i cykelfrågor. 

Figur 20 - Kommunen i förhållande till länet och regionen 

https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/samhallsbyggnad-o-infrastruktur/
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Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av 
insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom 
länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer. 

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med 
styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala 
aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och 
styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiskt stöd, 
åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning. 

I Jönköpings län arbetar länsstyrelsen utifrån åtgärdsprogram inom: 

• Grön handlingsplan 2018–2022

• Minskad Klimatpåverkan 2021–2025

• Anpassning till ett förändrat klimat 2021–2025

• Hälsans miljömål (nytt program är under framtagande)

• Vattnets miljömål (nytt program är under framtagande)

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika 

insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara 

det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. 

Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet.  

Regional handlingsplan | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 

Grön Handlingsplan 2018–2022 
För att stärka koppling till Sveriges 16 miljömål och miljöarbete i ett bredare 
perspektiv, från regional till lokal nivå, finns en grön handlingsplan. Handlingsplan för 
vad som behöver göras för att nå länets stora utmaningar. Arbetet drivs framåt genom 
åtta insatsområden.  

Planen ger vägledning för fysisk planering, offentlig naturvård, klimatanpassning samt 
jord- och skogsbruk. Förslag till åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och 
friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen ges. 

Handlingsplanen består av fem olika delar. En beskrivning av miljömål, 
friluftslivsuppdrag och grön infrastruktur; hur dessa kopplar till internationella och 
nationella strategier och planer, vilken status den gröna handlingsplanen har samt hur 
den ska följas upp. En beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar för 

Jönköpings län med fokus på grön infrastruktur. En uppdelning i vardagslandskap, 
levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt 
odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. 

Åtta tematiska insatsområden har identifierats som extra betydelsefulla i det 
kommande arbetet. 

• Grön infrastruktur i exploaterade områden

• Ett skogslandskap i balans

• Ett odlingslandskap i balans

• Ekologiskt funktionella kantzoner med omgivande landskap

• Invasiva främmande arter

• Friluftsliv och naturturism

• Tidigare miljöskulder

• Utveckla underlag och arbetssätt (ekosystemtjänster, kompensationsåtgärder,
nyckelfaktorer och lokalanalyser)

Visning av publikation | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 

Minskad klimatpåverkan 2021–2025 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom 
klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper samt miljömålssamordnare i 
kommunerna och Region Jönköpings län. De har därefter behandlats av Klimatrådets 
beredningsgrupp samt inom Länsstyrelsens styrgrupp. Klimatrådet Jönköpings län har 
sedan ställts sig bakom åtgärdsprogrammet. 

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s och 
Sveriges energi- och klimatmål samt länets klimat- och energistrategi från 2019 ligger 
som en bas för åtgärdsprogrammet. 

• Åtgärdsprogrammet innehåller 21 åtgärder och 6 projektåtgärder.

Visning av publikation | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=F_2018_21&esc_context=25&esc_-org=lss%3Acounty%2FF
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=6&esc_context=25&esc_-org=lss%3Acounty%2FF
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Genom att sätta in kommunen i ett regionalt sammanhang utifrån regionala mål och 
visioner kan verksamheter som angår två eller flera kommuner identifieras. För Eksjö 
kommuns del finns frågor kring vägar, järnvägar, kollektivtrafikförsörjning och 
etablering av strategiska verksamhetsområden. Kommunen har även grönområden 
eller kulturmiljöer som är regionalt betydelsefulla för turism och besöksnäring.  

Storskaliga projekt inom transportinfrastruktur visas på Trafikverkets hemsida. Här 
finns projekt i både planeringsstadier och som närmar sig genomförande.  

I Trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län (RJL) 2021–2035 ges 
prioritetsordning för kollektivtrafikstråk. De som är tydliga och starka ges högst 
prioritet. Det är av stor vikt att regionala målpunkter identifieras och analyseras 
utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, framkomlighets- och tillgänglighetskrav samt 
möjlighet till utveckling. Viktiga målpunkter är bland annat resecentra, 
kommuncentra, stora arbetsplatsområden, högskolor/universitet och gymnasieskolor, 
kulturutbud, sjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo samt stora köp- och 
evenemangcentra. I dessa regionalt viktiga målpunkter förutsätts kommunala projekt 
för effektiv omstigning mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens konkurrenskraft och fysisk 
planering. En samlad och medveten kommunal bebyggelseplanering med rimliga 
avstånd mellan målpunkter och kollektivtrafikstråk är en förutsättning för att 
möjliggöra en effektiv kollektivtrafik, och är också något som är strukturbildande och 
värdeskapande för samhällsutvecklingen i stort. Huvudsakligen går detta att påverka 
genom medveten översikts- och detaljplanering i kommunerna. 

För att skapa och tillvarata de strukturbildande effekterna hos kollektivtrafikens 
anläggningar är det dock också viktigt att de satsningar som prioriteras genom 
regional transportplan samordnas och har en god koppling till respektive kommuns 
samhällsplanering, och även kopplar mot mer regionala strukturbilder för transporter 
och bebyggelseutveckling. För att kunna tillgängliggöra kollektivtrafiken på 
landsbygden krävs förbättrade förutsättningar för kombinationsresor där resenärer tar 
bil eller cykel till noder för kollektivtrafikens huvudstråk. Detta innebär att satsningar 
behöver göras i strategiska noder där goda bytesmöjligheter, pendlingsparkeringar och 
samåkningsplatser kan erbjudas. 

För att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafiken krävs också fortsatta 
funktionsanpassningar av hållplatser samt medvetna åtgärder för att öka tryggheten 
vid bytespunkter. 

Enligt trafikförsörjningsprogrammet ska den regionala kollektivtrafiken planeras 
utifrån följande riktvärden: 

• Restid om max 60 minuter till Jönköping

• Restid under 45 minuter till angränsande kommuns centralort

• Restidskvoter på 0,8 med tåg, 1,3 med regionbuss och 1,2 med
direkt/expressbuss

Region Jönköpings län listar ett par brister att utreda vidare. Däribland väg 32 mellan 
Eksjö - Sunneränga och Marbäck- Traneryd. Väg 32 har en funktion för långväga 
gods- och långväga persontransporter och är regionalt betydelsefull för arbetspendling 
mellan kommunerna på Höglandet. Vägsträckorna (årsmedelsdygnstrafik cirka 3 900 
fordon per dygn varav 800 fordon är lastbilar) har betydande brister vad gäller långa 
restider och trafiksäkerhet, främst kopplat till mötesolyckor och korsningar. 
Sträckorna har även brister gällande säkra passagemöjligheter för stora däggdjur. 

Starkast pendlingsförhållanden finns mellan höglandskommunerna Nässjö - Eksjö 
och Vetlanda - Eksjö. Avstånden och restiderna mellan länets mer befolkningstäta 
orter är förhållandevis långa och det är endast ett fåtal kommunhuvudorter som har 
ett pendlingsavstånd på under 45 minuter till regioncentrat Jönköping. Eksjö har idag 
cirka 55 minuter med bil respektive cirka 60 minuter med kollektivtrafik till 
Jönköping. I nuläget finns direkttåg mellan Nässjö – Eksjö via Krösatåg. Från Nässjö 
finns förbindelser till fler och mer långväga knutpunkter, som Jönköping/Nässjö-
Värnamo-Halmstad eller Nässjö-Växjö. Enligt Region Jönköpings län uppfyller 
Eksjös station kriterierna för tillgänglig bytespunkt för tåg och buss vilket är 
förutsättning för ökad användning.  

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län (bilaga) (2021) 

https://www.jlt.se/globalassets/dokument/dokument-2021/tfp-2021-2035-for-jonkopings-lan-slutversion.pdf
https://www.jlt.se/globalassets/dokument/dokument-2021/tfp-bilagor-word-justerad-211203-slutversion.pdf
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Bild 21 - Grafik ur Regional transportplan - Jönköpings län 2022 - 2033 

 

Tågtrafik är viktig för både personresor och godstransporter. I Regional transportplan 

- Jönköpings län 2022 – 2033 nämns det Ostliga stråket, utmed väg 40 och väg 47 samt 

järnvägarna Jönköpingsbanan – Bockabanan som viktig interregional funktion. Stråket 

är viktigt för godstransporter mot Östersjökusten och hamnen i Oskarshamn. Väg 40 

och väg 47 är också betydelsefulla för besöksnäringen med kopplingar mot norra 

Kalmar län och Gotland. Sett till regional funktion är stråket framför allt viktigt för 

arbetspendling mellan Jönköping, Nässjö och Eksjö. 

Busstrafiken är i huvudsak knuten till väg 32 eller väg 40. Dessa stråk är viktiga ur 
både regional och interregionala perspektiv. Busslinje nummer 150 går mellan Eksjö 
och Tranås station, med totalt 53 stopp. Restiden är 65 minuter. Busslinjen är av hög 
vikt för arbetspendling mellan orter norrut och Höglandssjukhuset, som är sista 
stoppet. 

Busslinje nummer 320 går mellan Nässjö och Eksjö i östvästlig riktning på väg 40. 
Linjen är av vikt för alla typer av resor, såväl handel, studier och arbetspendling. 
Bussen passerar det storskaliga rekreations- och idrottsområdet Lövhult och är därför 
också viktig för dessa ändamål. Busslinje nummer 321 går Mellan Eksjö och Nässjö 
via Anneberg och Solberga. Den går till skillnad från linje 320 i stället norr om 
kommunerna och täcker därmed flera av de mindre orterna på vägen.  

Busslinje nummer 322 går i nordsydlig riktning mellan Eksjö och Vetlanda. Det första 
stoppet är Höglandssjukhuset och sista stoppet är Bäckseda Paradisvägen med 50 
stopp längs vägen. Busslinje nummer 330 går mellan Eksjö tätort och Mariannelund 
via Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och flertal stopp längs med väg 40. Restiden 
mellan ändhållplatserna är cirka 50 minuter. Busslinjen är av hög vikt för 
arbetspendling, skola, handel och service mellan flera av kommunens orter. 

Busslinje nummer 631 går mellan Österbymo och Eksjö. Det är en av de linjer som är 
viktiga för skolpendling och arbetspendling. Ett flertal medelstora målpunkter angörs, 
exempelvis Rydsnäs.  

Väg 40 knyter ihop Eksjö kommun från Mariannelund till Eksjö. Det är därför både 
en nationellt viktig transportled från Göteborg till Västervik, samt en angöringsgata i 
flera av kommunens orter. Eksjö kommun avser att ständigt påtala vikten av 
förbättringsåtgärder utmed hela väg 40 med fokus på åtgärder som gynnar näringsliv, 
attraktivitet, miljö och trafiksäkerhet. I närtid kommer ett par projekt av större och 
regional vikt att genomföras för vägsträckan. 

Förbifart Eksjö 
En ny förbifart söder om Eksjö tätort har planerats sedan länge, och börjar nu närma 
sig verklighet. Väg 40 löper i nuläget cirka 9 kilometer igenom Eksjö tätort och delar 
upp staden i en nordlig respektive sydlig del. Genomfartstrafiken är cirka 2 100 
fordon per dygn, varav 17 procent är tung trafik. Detta ger konflikt mellan 
framkomligheten för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det ger stora utslag i 
stadsplanering, i form av säkerhetsavstånd och svårighet att anpassa trafik och 
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bebyggelse till den statliga vägen och de risker som genomfartstrafiken medför. Bland 
annat risker kopplade till farligt gods, höga nivåer av buller samt utsläpp av avgaser 
vid bostäder, skolgårdar och vistelsemiljöer. 

Den nya förbifarten hamnar strax söder om tätorten och byggs som mötesfri väg med 
mitträcke och anpassad för 100 kilometer per timme. En anslutning från förbifarten 
till centrala Eksjö ges i höjd med Kvarnarpsvägen. Sett till Eksjö tätort väntas 
projektet kunna öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön. De fordon som 
ska vidare öster- eller västerut kommer få bättre framkomlighet. Förbifarten är en 
nyckelfaktor för stadens långsiktiga planering, miljö och utvecklingsmöjligheter. 
Tillgången till goda anslutningsmöjligheter är avgörande för att utnyttja vägens 
potential för näringslivets utveckling och omvandling.  

2+1-väg, sträckan Nässjö - Eksjö 
Sträckan mellan Nässjö och Eksjö byggs om till mötesfri väg för att bli mer 
trafiksäker och framkomlig, med planerad byggstart år 2022. Sträckan är cirka 14 
kilometer lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Ungefär 2 kilometer är helt 
ny väg, medan andra delar innebär en breddning eller ombyggnad. Längs med vägen 
byggs en gång- och cykelväg på cirka 11 kilometer. Gång- och cykeltrafikanter 
hänvisas till Brånavägen och en nybyggd gång- och cykelväg vid Gishultabro, för att 
sedan kunna cykla säkert till Abborrarondellen i Eksjö. Projektet gör det möjligt för 
kommunen att bygga vidare med stråk från rondellen. Utöver möjligheten att pendla 
mellan två tätorter väntas stråket bli populärt för rekreation.  

Beaktande och vidare arbete för väg 40 
Busslinje 325 primärt och linje 330 sekundärt håller ihop kollektivtrafiken inom Eksjö 
kommun. Vid flera hållplatser längs med väg 40 saknas tillgänglighetsanpassningar.  

I syfte att öka konkurrenskraften för linje 325 föreslås att hållplatser placeras närmare 
väg 40. Detta medför i vissa fall längre avstånd mellan hållplats, bostäder och 
arbetsplatser. Hjältevad och Hult är orter som påverkas mest av att hållplatser flyttas 
till väg 40. I närhet till dessa platser föreslås därför att allmänparkering och 
cykelparkering anläggs i syfte att förenkla för resenären samt bibehålla och öka antalet 
kollektivtrafikresor.  

Väg 40 genom Eksjö kommun är den del av hela väg 40 som har störst potential för 
utveckling. Sträckan saknar till stora delar omkörningsfält, saknar helt tillfredställande 
separering av körfält och delar saknar viltstängsel. Sträckan genom Eksjö kommun 

står även inför hot om hastighetssänkning från 90 till 80 kilometer per timme. Eksjö 
kommun avser därför fortsatt påtala vikten av kraftiga förbättringsåtgärder i den 
fortsatta nationella transportplaneringen.  

I syfte att stärka promenad- och rekreationsstråket utmed Brusaån i Mariannelund 
avser Eksjö kommun arbeta för en säker passage över väg 40 norr om Tennisparken. 
Åtgärden ger förutsättningar att länka Herrgårdsparken och Tennisparken ihop längre 
sammanhängande sträckor utmed ån. 

Bild 22 - Karta över projektet för gång- och cykelväg och 2+1-väg mellan Nässjö och Eksjö 

Ställningstagande 

• Eksjö kommun avser att tillsammans med Trafikverket och Jönköpings
länstrafik arbeta för att ständigt förbättra hållplatserna.

• Där busshållplats flyttas från ort till väg 40 ska kommunen verka för att nytt
hållplatsläge samordnas med parkering för bil och cykel.

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket utreda och genomföra
åtgärder för att minska negativ påverkan på människor, miljö och
trafiksäkerhet i Bruzaholm.

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket utreda och genomföra
åtgärder för att ökad tydligheten och trafiksäkerheten vid norra och södra
infarten till Hult.

• Eksjö kommun ska arbeta för en säker passage för gång- och cykeltrafik över
väg 40 norr om Tennisparken i Mariannelund.
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Beaktande och vidare arbete för väg 32 
Väg 32 mellan Mjölby och Björkeryd och vidare som väg 31/47 till Vetlanda har en 
stor betydelse för Eksjö kommuns näringsliv och arbetsmarknad. Sträckan saknar till 
stora delar viltstängsel och omkörningsfält, och saknar helt tillfredställande separering 
av körfält.  På motsvarande sätt saknar väg 32 genom Eksjö kommun till stora delar 
omkörningsfält, viltstängsel och tillfredställande separering av körfält. Sträckan står 
även inför hot om hastighetssänkning från 90 till 80 kilometer per timme. Eksjö 
kommun avser därför fortsatt påtala vikten av kraftiga förbättringsåtgärder i den 
regionala och nationella transportplaneringen. Utifrån Eksjö kommuns in- och 
utpendling är sträckan mot Vetlanda prioriterad, då den har en tydlig funktion för 
näringslivet i kommunalt och regionalt perspektiv. 

Busslinje 322 mellan Eksjö och Vetlanda, samt linje 150 mellan Eksjö och Tranås via 
Aneby kommun har stor betydelse för arbetsmarknad samt tillgänglighet till 
utbildning. Vid flera hållplatser saknas tillfredställande tillgänglighet.  

En säker passage mellan Ingarp och Russnäs över väg 32 saknas. Vägen skapar en 
barriäreffekt och trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter som behöver korsa 
vägen. Korsningen mellan Ingarp och Russnäs är en tydlig punkt som med koppling 
till en stor arbetsplats och busshållplatser på båda sidor av vägen som bedöms vara i 
behov av förhöjd säkerhet.  

En säker passage mellan Nifsarp och Långanäs över väg 32 saknas. Korsningen 
mellan Nifsarps industriområde och Långanäs binder samman arbetsplatser, bostäder 
och en av kommunens mest attraktiva badplatser. Punkten används i hög utsträckning 
av cykeltrafik, och det säkerhetshöjande arbetet är prioriterat. 

Utöver punkterna ovan bedömer kommunen att trafiksäkerhetshöjande åtgärder även 
behövs för oskyddade trafikanter vid Höreda skola. Där väg 32 löper genom 
Hjältevad behövs hastighetsdämpande åtgärder. Ett behov finns av förändring av 
korsningen av Brogatan och Storgatan i Ingatorp. 

Ställningstagande 

• Kommunen ska verka för trafiksäkerhets- och hastighetshöjande åtgärder på
sträckan Vetlanda–Mjölby, samt sträckan Eksjö-Vetlanda.

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket och Jönköpings länstrafik
arbeta för att ständigt förbättra hållplatserna.

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket arbeta för säkra passager
mellan Ingarp och Russnäs samt mellan Nifsarp och Långanäs.

• Eksjö kommun ska kontinuerligt arbeta för trafiksäkerhets- och
tillgänglighetshöjande åtgärder på väg 32 i punkter som identifieras.

• Kommunen ska verka för utökning av kollektivtrafik i de starakaste
pendlingsstråken: mot Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Aneby/Tranås och
Vimmerby kommun.

Elektrifiering av tågbanan mellan Nässjö och Eksjö 

Elektrifiering av banan mellan Nässjö och Eksjö planeras byggas år 2026–2028. 

Projektet ger effektivare fordonsnyttjande, minskade trafikeringskostnader och 

minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Målet med projektet är att skapa 

förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.  

För Eksjö kommun innebär detta både ett ansvar och möjligheter att säkerställa goda 
förbindelser. Resecentrum har potential att utvecklas till en tydlig nod. Närmiljön 
behöver förses med parkeringsmöjligheter för olika färdmedel, till att vara en 
stimulerande, säker och attraktiv och lättillgänglig plats, att vänta och vistas vid under 
längre tid. Utvecklingen kan ge underlag för verksamhetsetableringar i närområdet.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska verka för en bytesfri tåglinje mellan Eksjö och Jönköping
med en konkurrenskraftig restid och turtäthet.

• Kommunen ska verka för en snabbusslinje mellan Nässjö och Västervik
utmed väg 40 med en konkurrenskraftig restid och turtäthet.

• Kommunen ska verka för att upprätthålla kollektivtrafiken mellan Eksjö och
Österbymo. Denna är betydande för arbets- som studiependling, samt
tillgänglighet till Höglandssjukhuset.
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Trafikprojekten på väg 40 ger minskade restider, ökad framkomlighet och ökad 
kapacitet för transporter. Det går kort sagt snabbare att köra förbi staden i oförändrad 
hastighet jämfört med via stadsmiljön. Restiden påverkas i praktiken över hela stråket 
av väg 40, men troligtvis tydligast i perspektivet från Jönköpings kommun via Nässjö 
och vidare mot Vimmerby eller Västervik.  

Elektrifiering av tågbanan ger endast positiva effekter och bedöms kunna öka 
pendling och utbudet av arbetskraft. Denna typ av satsning kan även minska 
bilberoendet och gynna det regionala klimatarbetet.   

Bild 23 - Cykel och gångtrafik 

Kommunen har två större projekt för gång- och cykeltrafik. Dessa binder samman 
orter och områden utanför tätort. Projekten är viktiga ur ett kommunalt perspektiv, 
men kan även ses ha en regional betydelse. Stråken berör statligt vägnät, angör 
hållplatser för kollektivtrafik och innebär ett pendlingsalternativ till bil. Kommunen 
har två prioriterade projekt. Det högst prioriterade innebär att förbinda Eksjö tätort 
med Hult. Det andra är att binda samman Eksjö tätort med Ingarp. 

Projekten innebär sammanfattningsvis att öka andelen resor med cykel, minska 
miljöpåverkan från resor samt att knyta ihop fler orter. Längre cykelvägar förväntas 
även ha positiv påverkan på friluftsliv och turism. För projekteten krävs vidare arbete 
och utredningar kring genomförande och finansiering och drift.  

1. Cykelväg mellan Eksjö tätort och Hult
Genom att förbifarten byggs förlorar nuvarande sträcka för väg 40 genom staden sin
transportstrategiska roll. Nuvarande vägsträcka mellan Kaffekullerondellen och
Räveberg antas därför få en minskning av trafik, vilket motiverar hastighetssänkning
och avsmalning till förmån för gång- och cykelväg. Därifrån till Hult är det drygt 10
kilometer och att anlägga en gång- och cykelväg mellan orterna kan förväntas öka
andelen arbetspendlande med cykel samt stärka friluftsliv och turism.

2.Cykelväg mellan Eksjö tätort och Ingarp
Gång- och cykelväg mellan Eksjö och Ingarp förhåller sig till med målbilden om en
framtida cykelväg mellan Eksjö och Vetlanda. Stråket bedöms kunna öka andelen
arbetspendlande med cykel samt stärka friluftsliv och turism. Genomförande bedöms
vara beroende av framtida prioritering i Regional transportplan samt Regional
cykelplan, då cykelvägen behöver ha förutsättningar för regional och statlig
finansiering avseende drift och investering. Ett annat scenario är att kommunen
arbetar med förbättringsåtgärder i mindre skala på en sträcka som inte berör väg 32.

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för en gång- och cykelväg mellan Eksjö tätort och
Hult. Arbetet görs i samband med att väg 40 genom staden omställs till
lokalgata. Projektet kan hanteras genom en plan, där alternativa sträckningar
och ekonomiska aspekter utreds.

• Kommunen ska arbeta för en gång- och cykelväg mellan Eksjö tätort och
Ingarp, med stöd av regional och statlig finansiering.
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I höjd med den nya förbifarten uppstår attraktiva etableringslägen för verksamheter. 
Detta kan tänkas leda till en omlokalisering för befintliga verksamheter i 
stadsområdet, liksom etablering av nya verksamheter. I fullt utbyggt läge kan projektet 
ur ett mellankommunalt perspektiv bedömas ge både negativa och positiva effekter.  

Flera kommuner i länet är beroende av varandra för tjänster och varor. Utbudet för 
handel är större i Vetlanda än i Eksjö, och större i Eksjö än i Aneby. Det sker därför 
en pendling mellan kommunerna både för handel och utbyte av arbetskraft. Ett nytt 
verksamhetsområde kan tänkas gynna arbetsmarknaden, då fler etableringar ger fler 
arbetstillfällen. Det kan öka sysselsättningsgraden för boende i närliggande kommuner 
till Eksjö, främst Vetlanda, Nässjö, Sävsjö och Aneby. Samtidigt kan en konkurrens 
mellan olika handelsområden uppstå. Det har utvecklats områden av motsvarande 
storlek och typ i Nässjö och Vetlanda.  

Om motsvarande handelsområde i Eksjö utvecklas kan den kommunöverskridande 
handeln minska, och inköpen sker i stället i högre grad i den egna kommunen. I ett 
annat scenario kan utbudet komma att bli annorlunda i Eksjös handelsområde, och de 
tre kommunernas områden kan då fortsatt komplettera varandras utbud. Effekten 
bedöms oavsett inte bli så stor att en särskild händelseutredning krävs.  

Inom kommunen finns två områden som kan bedömas vara regionalt betydelsefulla 
för turism och besöksnäring. Naturreservatet Skurugata attraherar turism som gynnar 
kommunens handel och andra besöksmål. Området förvaltas av länsstyrelsen. 

Gamla stan i Eksjö är ett riksintresseområde för kulturmiljövården och rymmer en 
mängd byggnader som är arkitektoniskt eller historisk intressanta. Trästaden 
attraherar årligen en stor mängd turister. Kommunen arbetar för att hålla stadsdelen 
och besöksmålen i gott skick och utför utvecklingsprojekt i närheten. Bland annat 
med stråk, trafikåtgärder, utveckling av allmänna platser som torg och parker.  

Projektet och besöksmålen antas gynna turismen regionalt. 

I förslagsdelen pekar kommunen ut fem områden som kan bedömas lämpliga för 
vindkraftsetableringar. Dessa ligger i gräns mot andra kommuner. Områdena V3, V4 
och V5 gränsar till Vetlanda kommun. Särskilt V5 är aktuellt att hantera i tidig dialog 
med grannkommunen, då det ligger i absoluta gränsen och sammanfaller med ett av 
Vetlandas utpekade områden för samma ändamål. Skulle det bli aktuellt med 
etableringar för endera parten behöver områdena samspelas för att inte inverka på 
varandras möjligheter eller områdenas då fortsatta lämplighet.  

I norr ligger områdena V1 och V2. Det förstnämnda gränsar till Aneby och Ydre 
kommun, och det sistnämnda till Ydre kommun. Grannkommunerna har inga 
områden för motsvarande projekt utpekade i närområdet. I Aneby finns cirka 10 
kilometer norrut ett i nutid pågående projekteringsområde för vindkraftverk. I Ydre 
finns cirka 5 kilometer nordost om V2 ett projekteringsområde med beviljade 
vindkraftsverk. Områden bedöms inte inverka negativt på varandras möjligheter eller 
lämpligheter. Samråd ska ske med grannkommuner vid en placering av vindkraftverk 
närmare än två kilometer från respektive kommungräns. 

Av grannkommunernas kända utbyggnadsområden för vindkraft bedöms Grevekulla i 
Ydre kommun beröra Eksjö, i form av möjligt buller. Det ligger strax norr om 
kommungränsen. 

I Nässjö kommuns vindbruksplan från 2010 anges ett område som lämpligt för 
vindkraft ett par kilometer väster om Eksjös västra kommungräns. I kommunens 
samrådsversion till ny översiktsplan 2021 härleds vinkraftverksetablering till 
riksintresseområdet för vindbruk som inte påverkar Eksjö kommun.  

Vimmerby har en vindkraftsplan som är antagen 2011. A-områden är lämpliga för 
större vindkraftsanläggningar och är de som pekats ut som riksintresse. I närheten av 
Eksjö kommun redovisas områden som lämpliga för prövning av enstaka 
vindkraftverk, B-områden. Utmed gränsen till Eksjö redovisas C-områden, där 
restriktivitet råder på grund av starka bevarandeintressen. I Hultsfreds kommuns 
översiktsplan, antagen 2010, och i samrådsversionen av ny vindbruksplan 2021 finns 
inga utpekade vindbruksområden nära Eksjö kommun. I Anebys översiktsplan 2021 
anges områden mot Eksjö kommuns norra gräns, norr om Härstensbosjön och 
Kålshester. Vetlanda har en vindbruksplan som är antagen 2010. Kommunen 
använder sig av tre typer av områden där A är lämpligt för storskalig vindkraft, B 
lämpligt för småskalig vindkraft och C olämpligt. Kommunen har pekat ut flera A-
områden intill Eksjös kommungräns som lämpliga för storskalig vindkraft. 
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Bild 24 - Eksjö kommun 

I våra samhällen finns en mängd olika värden och aspekter som särskilt ska beaktas 
inom planering. Riksintressen eller risker är sådana tydliga exempel. Vid en utblick i 
omvärlden framträder aspekter som den enskilda kommunen behöver ta ställning till 
inom planeringen. Det kan exempelvis handla om stärkta miljökrav, nya lagar, 
klimatförändringar eller utmaningar som påverkar oss direkt eller indirekt. Det är 
viktigt att påminna sig om att klimat, djur, växter och mycket annat inte berörs av de 
administrativa gränserna vi har mellan oss. Hur vi hanterar våra sjöar och deras 
vattenkvaliteter påverkar haven och därmed våra grannländer. Varje kommun har 
unika förutsättningar och i denna del presenteras sådant som särskilt behöver beaktas 
i Eksjö kommun. Under respektive rubrik beskrivs nuläget, och sedan trenden eller 
det som utgör utmaningen. 

Översiktsplanen förhåller sig till en rad olika mål och planeringsunderlag på regional 
och nationell nivå. De kommunala underlagen bidrar till att uppfylla mål i dessa, samt 
styra översiktsplanens utformning. I vissa fall återanvänds och bekräftas tidigare 
ställningstaganden. Ett sådant exempel är kommunens miljöpolicy (2021). I andra fall 
kan underlagen användas för att hitta luckor och förbättringspotentialer där 
översiktsplanen ger vägledning för efterkommande arbeten. Bland annat är 
kommunens grönplan (2006) och kulturminnesvårdsprogrammet från år 1986 i behov 
av revidering med aktuella ställningstaganden och fakta.  

Nedan listas väsentliga planeringsunderlag. Dessa finns att läsa på kommunens 
hemsida. 

Belysningsguide, Eksjö centrum (2014) Bostadsförsörjningsprogram (2016) 
Byggnadsinventering (2021) Färgsättningsguide, Eksjö centrum (2013) 
Gång- och cykelplan (2018) Grönplan för Eksjö stad (2006) 
Kommunprogram 2020–2023 (2019)  Kommunvision (2018)  
Kulturhistorisk handlingsplan., Eksjö stad (2010) VA-plan 2019–2022  
Kulturminnesvårdsprogram (1986)   Miljöpolicy (2021)  
Lekplatsplan (2021)  Parkeringsutredning Eksjö (2018 
 Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 (2019) Skogs- och markstrategi (2016)  
Skyfallskartering Eksjö (2021) Träbyggnadsstrategi (2018) Stadsmiljöprogram 
för Eksjö centrum (2013) 
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Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 5 § pt 4, ska det i översiktsplanen framgå 
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion, som är klimatrelaterade, samt hur sådana risker 
kan minska eller upphöra. De områden som nämns nedan har bedömts som särskilt 
riskabla utefter nu känd information. Fler områden kan finnas i praktiken.  

Det är viktigt att ett aktuellt underlag används när risker beaktas. Allt väsentligt 
material nås via länsstyrelsernas webbtjänst Planeringskatalogen.  
PlaneringsKatalogen (lansstyrelsen.se) 

I översiktsplanen har följande underlag använts för kapitlet 

• Potentiellt förorenade områden (länsstyrelsen) 

• Översvämningskartering för Eksjöån och Silverån (Bruzaån, Eksjö ån och 
Kvarnarpasjön, 2015) MSB, 100 årsflöde samt högsta flöde. 
Översvämningsportalen (msb.se) 

• Skyfallskartering, Eksjö tätort, 100-årsregn (WSP 2021-01-08) 
Klimatanpassning | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 
Skyfallskartering (lansstyrelsen.se) 

• Ras och skred upprättad av Skogsstyrelsen (2016) 
Förutsättningar för skred i finkornig jordart (2016) (länk) 

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för Eksjö kommun görs regelbundet av 
räddningstjänsten. Analysen ligger till grund för allt riskhanteringsarbete i både 
verksamheter och samhällsplanering.  

Länsstyrelserna tar fram riskhanteringsplaner där mål och åtgärder för hantering av 
översvämningsriskerna ingår. Genom att sätta upp mål för fyra förutbestämda så 
kallade fokusområden ska de negativa följderna reduceras. De fyra fokusområdena är 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Utöver dessa har 
Länsstyrelsen i Jönköping valt att också arbeta med fokusområdet samhällsviktig 
verksamhet. Plan för hantering av översvämningsrisker nås på hemsida.  
Visning av publikation | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 

Till stöd för arbetet finns översvämningskarteringar från MSB via 
Översvämningsportalen, för Eksjö, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och 
Mariannelund utifrån det vattendrag som går i östlig riktning. Länsstyrelserna 
presenterar i sin karttjänst ett användbart GIS-underlag över svämplan i anslutning till 
vattenförekomster. Detta hjälper till att ge en bild av hur högt vatten vid kommunens 
sjöar och vattendrag kan beräknas stiga. Kartmaterialet med svämplan anger 
översvämningsytor vid högflöde, motsvarande högflöde vid cirka 100 årsregn. 
Underlaget omfattar sjöar och vattendrag både inom orter och på landsbygden.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i en skyfallskartering simulerat ett 100-årsregn med 
åtta timmars varaktighet med en klimatfaktor på 1,4. Skyfallskarteringen omfattar 
Eksjö tätort, och indikerar att det finns en del lågpunkter där vatten från kraftig 
nederbörd samlas. Hänsyn måste tas till dessa områden så att inte ytterligare risker 
byggs in i samhället. När ny byggnation ska planeras bör den i första hand inte 
placeras i låglänta områden och ifall planering sker i dessa områden ska en 
översvämningsanalys genomföras för platsen. 

För de risker som inte är klimatrelaterade, som transporter av farligt gods, förorenad 
mark, buller, trafikolyckor eller bränder finns motsvarande nätverk och underlag för 
att ha en hög beredskap. Frågorna beaktas särskilt inom bygglov och planering. 
Samhällsbyggnadssektorn arbetar med kunskapshöjande insatser i ämnet. 

Klimatrelaterade prognoser pekar på mer årsnederbörd med kraftigare skyfall. Det 
innebär ökad översvämningsrisk i flera lågpunkter, sjöar och vattendrag. I en framtid 
med förändrat klimat där översvämningar blir allt vanligare är det särskilt viktigt att ta 
hänsyn till översvämningsrisken vid nybyggnation och göra åtgärder i den befintliga 
miljön som förhindrar översvämning. 

Kommunen har en kontinuerlig bevakning inom området och tar del av nya 
kunskapsunderlag från de instanser som sprider information och producerar 
densamma. Kommunen arbetar därtill förebyggande och reaktivt. Med skyfalls- och 
lågpunktskartering studeras områden i kommunen som är olämpliga för 
nybyggnation. Där misstanke finns tas geotekniska undersökningar eller fördjupade 
analyser fram för att döma ut eller bekräfta markens lämplighet.  

Åtgärder görs där problematik är känd, eller där risker föreligger. Det senaste 
projektet av större karaktär är det i Ingatorp. Där höjs gång- och cykelväg på en villa 
invid sjön för att undvika översvämning till bakomliggande bostadsområde.  

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad551bd92/1611566436114/Skyfallskartering%20Eksj%C3%B6%20210115.pdf
https://resource.sgu.se/service/wms/130/forutsattning-skred-finkornig-jordart
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=_2016_01&esc_context=25&esc_-org=lss%3Acounty%2FF
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I södra delarna av kommunen finns de största sjöarna, Solgen och Mycklaflon medan 
de kraftigaste vattendragen kommer norrifrån och sträcker sig österut via Eksjöån, 
Bruzaån och Silverån. Ett stort och komplext nätverk av vattendrag kan utgöra en 
översvämningsrisk. Till följd av strandskydd eller generell hänsyn till vattenområden 
är de ofta avskilda bebyggelse. I andra fall går vattendrag genom orterna, därmed i 
absolut närhet till byggd miljö. Vattendragen var tidigare en viktig infrastruktur, som 
vattenkraft eller transportsystem. Orter uppstod därför ofta invid vatten, som också är 
en väsentlig resurs och råvara. I nutid har de en huvudsaklig roll för växt- och djurliv, 
som rekreation eller dagvattenhantering. 

På grund av den omfattande mängden sjöar och vattendrag i kombination med ett 
varierat landskap finns många områden i kommunen där risken har bekräftats eller 
kan misstänkas. Karteringar är ingen uttömmande redovisning utan det fanns alltid 
fler områden i praktiken. Ett samarbete av alla aktörer är därför viktigt för att skapa 
ett brett kunskapsläge. Riskområden i Eksjö kommun är i stort sett alla områden där 
bebyggelse finns närmre än 50 meter till ett vattendrag. Ibland ännu längre beroende 
på markförhållanden.  

I Eksjö tätort finns riskområden längs med Eksjöån, sjön Södra Rokalven vid 
bostadsområdet Rolandsdamm och på norra och östra sidan av Hunsnäsen. Inom 
Gamla stan fördelar sig Eksjöån söderut mot Kvarnarpasjön och österut mot 
Hunsnäsen. Punkter där vattendrag möts, eller kröks, riskerar bli kritiska vid höga 
vattenflöden eller skyfall. Särskilt utsatta är gamla stan och norra centrum. Dessa delar 
har tidigare varit drabbade av översvämningar. Risken avtar successivt längre söderut, 
och syns knappt i områden kring Kvarnarpasjön. 

I Hult vid Försjön finns bostadsområdet Movänta och en campingverksamhet. 
Områden av 50–100 meter från sjön ligger inom riskområden för översvämning. Från 
Försjön går ett vattendrag till Kvarndammen i ortens centrum. Härifrån ligger ungefär 
halva södra orten inom riskområde. Vattendraget går vidare österut, i form av 
Nödjehultaån, till Bruzaholm. Ortens södra hälft hamnar utifrån Stora dammen och 
Bruksdammen till stor del inom riskområde. Undantaget är den västra och östra delen 
av orten som är högt belägna.  

Hjältevad har byggts upp på östra sidan av sjön Hjälten, på något högre höjd, vilken 
innebär lägre risk vid översvämning, vilket stöds av aktuella karteringar. Den norra 
delen, som även anges som LIS-område ligger inom riskområde vid 100-årsflöde.  

Ingatorp har byggts upp norr och öster om Ingatorpsjön. Från sjön och utloppet 
österut finns områden nära vatten som omfattas av hög risk. Området norrut är lågt 
beläget och hamnar i stor utsträckning inom riskområde. Motsvarande risk finns i 
norra Mariannelund, där tillflödet är kraftigt och bebyggelse finns i närheten av ån.  

Väster om orten ligger industriområdet Vallnäs. Området ligger i sin helhet inom 
riskområde. Marken är lågt belägen vid kraftigt modifierat vattendrag.  

På Översvämningsportalen (MSB) nås kartering för Emån, däribland de vattendrag 

som finns inom Eksjö kommun. Karteringarna har gjorts år 2014, och ger en bra bild 

av nuvarande kunskapsläge och framtida scenarier.  

Kartorna som används i första hand är de för 100- och 200-årsflödet. Dessa har 

klimatanpassats för att motsvara förväntade flöden med samma återkomsttid år 2098. 

Klimatpåverkan har beräknats utifrån 16 regionala klimatscenarier för perioden fram 

till 2050 och 12 motsvarande scenarier fram till 2098. Dessa har skalats ner med bästa 

tillgängliga teknik och därefter anpassats till hydrologisk modellering. 

Klimatfaktorn har tagits fram utifrån 75:e percentilen. De hydrologiska beräkningarna 

har gjorts med en nationellt täckande och regionalt kalibrerad hydrologisk modell 

bestående av 1001 delområden där förändringar av flöden mellan valda tidsperioder 

beräknats. Resultaten för det delavrinningsområde som bedömts som mest 

representativt för den aktuella punkten har sedan redovisats och rapporterats. 

När det gäller beräknat högsta flöde (BHF) blir en sådan uppskattning alltför osäker 

då det inte finns tillgång till tillräckligt långa observationsserier. I stället tas beräknat 

högsta flöde fram med en hydrologisk modell avsedd för högvattenföringar. 

Karteringen används mer schematiskt för indikation över områden där risker 

förekommer i kombination med andra risker. Det kan vara lågpunkter eller områden 

där även förorenad mark finns. Där finns skäl till ytterligare försiktighet.   

• Översvämningskartering utmed Emån (2014, Rapport nr: 24, 2014-08-28)

• Översvämningsportalen (msb.se)

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/eman-2014.pdf
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
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Från vänster och ovan. Bild 25: Eksjös södra respektive centrala delar. 26: Bruzaholm södra delar. 
27: Stuveryd, väster om Bruzaholm. 28: Hjältevads centrala och södra delar. 29: Hjältens norra strand 
(se kapitel för LIS-områden). 30: Norra respektive östra delarna av Mariannelund. 
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Förebyggande arbete  
Kommunen arbetar med översvämningsskyddande åtgärder runt dessa sjöar och 
vattendrag. Exempelvis har det anlagts en skyddsvall vid strandkanten av 
Ingatorpsjön. Exploatering av mark för bostäder vid översvämningsbenägna sjöar bör 
undvikas, om inte åtgärder som skyddar mot översvämning tillämpas.   

Kommunen har analysmaterial för översvämningsrisk för Eksjöån och Skiverstadsån, 
från sjöarna Husnäsen och Södra Rokalven till Kvarnarpasjön samt för Brusaån 
(Silverån) sträckan Bruzaholm till Silverdalen i Emån. Kommun håller sig uppdaterad 
i takt med att nya karteringar och analyser tillkommer. Dessa samspelas med nya och 
tidigare ställningstaganden.  

Ett förebyggande arbeta mot skador i byggd miljö är att samordna 
översvämningskarteringar med kommunens detaljplaner. I vissa fall kan äldre 
byggrätter i tidigare detaljplaner med ny information visa sig vara olämpliga. I sådana 
fall undantas området vidare utvecklingsplaner, och i stället studeras åtgärder om 
planområdet ligger i ett byggt sammanhang. Tillsammans med kommunala bolag 
arbetar kommunen förebyggande utefter en dagvattenstrategi.  

Inom ramen för ordinarie risk- och sårbarhetsarbete kan räddningstjänsten 
tillsammans med Eksjö kommun ta fram mer fördjupade underlag för 
klimatrelaterade risker. Med väl genomarbetade riskanalyser och lokalt samarbete kan 
kunskapsnivån om klimatrelaterade risker höjas och användas i avvägningar mellan 
förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder över tid.   

För att förhindra översvämning i byggd miljö arbetar kommunen med olika typer av 
fördröjningsinsatser. Därtill undviks generellt planering eller ytterligare hårdgjorda 
ytor i närhet till vattendragen. Eksjö Energi AB arbetar förebyggande med att hantera 
de problem som uppstår i befintliga bebyggelseområden vid bland annat ökad 
dagvattenmängd under skyfall. Exempelvis genom anläggning av våtmarker och 
dagvattendammar. 

 

 

 

Ställningstagande  

• Kommunen ska genomföra fördröjningsåtgärder arbeta för att minska 

tillflödet till sjöar och vattendrag där översvämningsrisk kan påverka den 

bebyggda miljön.   

• Kommunen ska alltid vid beslut om bygglov och detaljplaneläggning ta 

hänsyn till risk för översvämning vad gäller byggnadsplacering, höjdläge och 

byggteknik samt tomtplatsens egenskaper.  

• Riskområden för översvämning i närhet till områden med potentiellt 

förorenad mark, bland annat i norra centrum av Eksjö, centrala delarna av 

Bruzaholm och Mariannelund, ska utredas för särskilda riskreducerande 

åtgärder för att hindra att föroreningar sprids vid översvämning.  

• Behovet av förebyggande åtgärder ska kontinuerligt utredas. Särskilt viktigt är 

att beakta de områden som är tätt bebyggda, såsom Gamla stan i Eksjö eller 

områden med samhällsviktiga funktioner. 

• Planläggning av mark som riskerar översvämning ska undvikas. 

• Planläggningen av ny bebyggelse ska inte försämra eller skapa 

översvämningsproblematik på annan plats. I stället ska det alltid eftersträvas 

att i samband med planläggning förbättra tätortens förmåga att fördröja 

vatten vid skyfall.  

• Samhällsviktiga funktioner samt ny bebyggelse på tidigare oexploaterad mark 

ska säkras mot ett 100-års regn. 

• Dagvattenfrågorna ska hanteras så att översvämningsrisker minskar genom 

åtgärder i befintliga miljöer och krav på att tillräckliga ytor för dagvatten 

avsetts i planering av nya områden.    

• Dagvatten ska användas som en resurs i tätorternas utveckling. De bör 

utformas så att biologiska, estetiska och sociala värden främjas. 

• I samhällsplaneringen ska hänsyn tas till förhöjda vattennivåer, skyfall och 

höga flöden, genom fördröjningsåtgärder för dagvatten. 
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Ras och skred är plötsliga eller snabba rörelser i jord eller berg, som kan ge skador på 
den fysiska miljön och utgöra fara. För att skred ska inträffa krävs att jorden består av 
lera och/eller silt och att marklutningen är tillräckligt hög. Ras sker primärt i 
bergväggar, grus- och sandbranter. Stenblocklock, sten, grus och sandpartiklar rör sig 
då fritt. Den gemensamma nämnaren är att både skred och ras kan inträffa utan 
förvarning.  

Det finns få karterade och kända riskområden i kommunen. Information, 
vägledningar och karteringar av potentiella riskområden för ras, skred och erosion nås 
via Statens geotekniska institut (SGI). Kartan Förutsättningar för skred i finkornig jordart är 
ett översiktligt underlag från SGU för planering i tidiga skeden. Kartan pekar ut 
aktsamhetsområden där förutsättning för jordskred i lerjordar och siltmark kan finnas, 
och där försiktighet kan behöva iakttas i planeringen av markanvändning. 
Aktsamhetsområden finns karterade vid åar och sjöar med branta lutningar mot 
vattnet i kombination med finkorniga jordarter. Dessa ligger på landsbygden. Kartan 
bygger på analys av marklutning inom ler- och siltmark samt närhet till vatten. Den 
ger en generell bild som inte tar hänsyn till lokala förhållanden i övrigt eller till 
regionala variationer i lerors skredbenägenhet.  

Inom byggd miljö finns skredriskområde i Hult, söder om Kvarndammen och vidare 
söderut längs med Smedhemsån. Närheten till ån måste beaktas. I närhet till byggd 
miljö finns risk- eller aktsamhetsområden i östra delen av Ingatorp söder om 
Uvberget, söder om Mariannelund kring delar av Hässleby, bäck samt norr och väster 
om Bruzaholm. Detta är områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka ras.  

Kunskapsunderlag och karteringar nås via SGU och Swedgeo. 

• Handledning till kartan Förutsättningar för skred i finkornig jordart (sgu.se)

• Kartvisaren Förutsättningar för skred i finkornig jordart (sgu.se)

• Vägledning Ras, skred, erosion (ver. 2021_1.4.1) (swedgeo.se)

Ställningstagande 

• Risk för ras och skred ska undersökas vid ny exploatering. Särskild
uppmärksamhet ska gälla för de sjöar och vattendrag som påvisar
eroderbarhet och innebär en risk för närliggande bebyggelse.

• Kommunen ska ha en aktuell syn på risker kopplat till klimatförändringar och
naturolyckor och arbeta med förebyggande åtgärder mot dessa.

• För att minska risk för erosion ska vegetation runt vatten behållas för att
stärka strandkanten. Särskilt kring Eksjöån och Bruzaån i Mariannelund.

Bild 31: Bruzaholm. Bild 32: Mariannelund. Skärklipp från Swedgeo, där varsamhetsområden invid vatten 
redovisas tillsammans med slänter av kraftig lutning, eller instabila slänter där med rasrisk.  

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1817-rapport.pdf
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-jordart/
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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Enligt klimatanalys från Länsstyrelsen i Jönköpings län väntas medeltemperaturen i 
länet öka med upp till 5 grader, samt ge längre perioder med högre temperaturer. 
Detta medför att det kommer bli varmare, torrare och blötare i framtiden. Utifrån dessa 
tre aspekter är det viktigt att anpassa samhället till en förberedd form.  

Varmare 
När klimatet blir varmare ställs större krav på att temperaturen kan hanteras i 
byggnader och på allmänna platser. Det kan handla om anpassningar som att använda 
gröna tak, eller ge fasader ljusa färger som reflekterar bort en del av solvärmen. 
Värmeböljor beräknas enligt klimatanalysen bli vanligare och innebära en särskilt ökad 
risk för värmekänsliga riskgrupper. Högre temperaturer medför en ökad risk för 
vattenbrist i vattentäkter. Eksjö kommun har haft tillfälliga problem med låga 
grundvattennivåer, och det är viktigt att hitta långsiktigt hållbara lösningar för 
minskad vattenbrist.  

Värmeöar kommer främst i områden med stor andel hårdgjord yta, exempelvis asfalt 
eller bebyggelse, och med avsaknad av gröna inslag och växtlighet. Sammanhängande 
och hårdgjorda ytor bör därför undvikas. Träd och växlighet kan användas rikligt, då 
de tar upp värme och ger skugga. Det är dock viktigt att ge växtligheten tillräckliga 
och rätt utformade markbäddar, som kan hålla vatten, näring och luft så att de har 
chans att frodas. 

Torrare 
Av förändrat klimat blir luften varmare och marken torrare. Den varma luften ökar 
avdunstningen från marken och vattenytor, vilket sänker grundvattennivån och 
medför lägre tillgång på vatten. Samtidigt som träd och vegetation behöver mer 
vatten, kommer torkan göra det svårt för marken att ta upp det vatten som kommer 
under perioderna med kraftigt skyfall. Torka i långa perioder påverkar både jord- och 
skogsbruket, bidrar till låga vattennivåer och ökar riken för bränder. Det är därför 
viktigt att hitta sätt som säkerställer grundvattenåterförsel genom lagring av vatten, 
och en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Risken för skogsbrand ökar i torrare 
klimat, vilket kan påverka samhällsviktiga verksamheter. Det är möjligt att minska 
eventuella skogsbränders utbredning genom bland annat blandskogsbruk eller 
införandet av korridorer av våtmarker eller lövträd.  

Blötare 
En tredje konsekvens innebär mer regn. Främst under vintermånaderna, då det 
kommer att snöa mindre och regna mer. Regn kommer samlas i kraftiga skurar, med 
fler och större översvämningar som följd. En ökad översvämningsfrekvens kommer 
särskilt ske i de områden som ligger lågt. Kommunen håller sig uppdaterad med 
skyfalls- och översvämningskarteringar i förebyggande arbeten. 

 

Bild 33 - Eksjöån genom centrum. Något som är en attraktiv egenskap, men som medför risker. 
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Klimatförändringarna kommer sammanfattningsvis att ge stor påverkan över hela 
världen. Hur stora konsekvenserna blir beror på arbetet med att minska utsläppen av 
växthusgaser och hur anpassat samhället är för att klara av högre temperaturer, ökad 
nederbörd och stigande vattennivåer. Tyvärr kan klimatförändringarna inte förhindras 
helt och det är därför viktigt att Eksjö kommun arbetar med en beredskap och vidtar 
åtgärder som mildrar eller hindrar risker som klimatförändringar medför.  

Länsstyrelsen har den samordnande rollen att leda klimatanpassningsarbetet och se till 
att kommunerna har möjlighet att arbeta med rätt underlag och får vägledning i 
frågor. Kommunen har i sin tur i uppgift att säkerställa att klimatförändringarna inte 
påverkar samhället på ett skadligt sätt. Kommunens möjlighet att vidta åtgärder är 
begränsat till allmänna platser och kommunägd mark. Den enskilde fastighetsägaren 
har det primära ansvaret för att skydda sin egendom. Kommunen ska dock enligt 
plan- och bygglagen 3 kap. 5 § i sin översiktsplan redovisa sin syn på risken för skador 
på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Det innebär i 
praktiken att inventera riskområden, undvika att ge byggrätter i riskabla områden eller 
där osäkerhet råder, och att arbeta med förebyggande åtgärder där risken är tydlig.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för minskad mängd hårdgjord yta, och ökad mängd
växtlighet i byggd miljö. Både i befintliga delar och vid nybyggnationer.

• Samhällsviktiga lokaler ska anpassas för att stå emot ett varmare klimat.

• Kommunen ska arbeta med att långsiktigt skydda yt- och dricksvattentäkter
med tillhörande infrastruktur.

• Kommunen ska hitta sätt att lagra vatten under torrare perioder.

• Kommunen ska arbeta med översvämningsskyddande åtgärder i byggd miljö,
genom exempelvis dagvattendammar och våtmarker.

• Vid planering ska riskområden för värmeöar, skyfall och översvämningar

undvikas. Riskområdena ska kontinuerligt kartläggas för att studera lösningar

och förebyggande åtgärder.

• Kommunen ska beakta kommande behov av kylning av lokaler för

samhällsviktig verksamhet vid ny- och ombyggnation.

Mänsklig aktivitet tenderar att generera en påverkan på dess omgivning som kan ge 
upphov till föroreningar. I Eksjö kommun finns över 300 identifierade objekt som 
kan vara, eller som är konstaterat förorenade. Bland dessa finns historiska 
verksamheter, som sågverk, smedjor och gjuterier, men även senare verksamheter 
som handelsträdgårdar, drivmedelsanläggningar, deponier, kemtvättar och 
tillverkningsindustri. Objekten karteras utifrån riskbilden 1–4, där 4 innebär liten risk. 
Ej riskklassade objekt är också karterade och viktiga att successivt utreda och 
klassificera. Det är nära uteslutande inom tätbebyggda områden och orter eller 
stadsmiljöer som objekten har identifierats. 

Risken kan bli hög om objekten inte beaktas eller om markarbeten inleds utan 
vetskap. När schaktmassor transporteras till annan plats eller används för andra syften 
riskerar spridningstakten att öka. Föroreningar kan i kombination med 
översvämningar och häftiga skyfall spridas till andra platser. Även därför är det viktigt 
att läsa objekten i förhållande till plats och andra risker.  

Det är av högsta vikt att en aktuell karta alltid används, då objekt tillkommer eller kan 
omvärderas. Det är också viktigt att inte se kartan som en uttömmande bild av 
sanningen. Det finns objekt i samhället som ännu ingen vet om eller har karterat.  

Objekten anges i Länsstyrelsens gransknings- och översiktskarta. 

• Jönköpings läns publika webbkarta

Riskområden i Eksjö kommun 
I Eksjö tätort finns objekt i närheten till Eksjöån, där även översvämningsrisk 
förekommer, och är därför särskilt viktiga att bevaka. Bland annat då ån flödar genom 
stadsområdet, bostadsområden och förbi en mängd samhällsviktiga funktioner. Ån 
utmynnar även i sjöar och vattendrag av höga värden och riskerar föra med sig 
föroreningarna dit vid översvämning. I Gamla stan finns spår av sågverk, 
träbehandling, bearbetning av läder eller metaller med olika typer av ämnen.  

Strax utanför centrum finns markområden där bensinstationer eller miljöfarlig 
verksamhet bedrivits i närtid. Ett par av områdena är fortfarande aktiva. Generellt är 
äldre objekt samlade inom centrumområdet. Senare eller pågående finns längs med 
järnvägen eller externa industriområden.   

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=82af5da19f4c47d497c96a3261d82304&bookmarkid=30255
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I Mariannelund finns en stor mängd objekt. Dessa är dock koncentrerade i befintliga 
verksamhetsområden, och inte utspridda i samma utsträckning som i Eksjös 
stadsområde. Verksamhetsområdena ligger dessutom ofta samlade längs med 
järnvägen i östlig riktning. Även om de är många, och av varierande karaktär, gör den 
samlade strukturen objekten enklare att bevaka. Vissa av objekten ligger dock i 
närheten till Brusaån vilket skulle kunna öka risken vid en översvämning. Bland annat 
om flera olika objekt skulle blandas med varandra. Kommunen arbetar för att styra 
verksamheter och etableringar i andra riktningar för att inte öka risken ytterligare. 

I Hult finns ett fåtal objekt i ortens ytterdelar. Här bedöms objekten inte inverka på 
bostadsmiljöer eller orten i övrigt. Utöver de objekten vid järnvägen respektive bron i 
söder, ligger områden avskilda vattendrag eller andra riskområden. Situationen är 
motsvarande i Hjältevad. Där finns dock fall där objekten ligger inom bostadskvarter, 
till följd av äldre verksamheter eller ortens mer blandade struktur.  

Bruzaholm är en industriort med lång historia. Liksom Eksjö tätort finns även här 
därför en mängd potentiellt förorenade områden, då verksamheter genom åren 
kommit och gått. Koncentrationen finns i bruksområdet söder om järnvägen, där det 
har bedrivits smedja, kemikaliehantering och diverse produktion.  

I Ingatorp finns en större spridning av objekten, som ligger inom såväl bostadskvarter 
som verksamhetsområden. I områden utanför orterna handlar det ofta om någon typ 
av avfallsdeponi, minkfarm eller skrymmande industri. 

 

Bild 34 - Kartan visar ett utsnitt ur Mariannelund (07.2022) från länsstyrelsens webgis, där olika objekt finns 
identifierade, ofta längs med järnväg eller riksväg i samlade industriområden. 

Arbete och beaktande 
Föroreningar behöver inte alltid innebära en risk, men för att säkerställa detta behövs 
kunskap om verksamheterna samt undersökningar genomföras. I första hand ska den 
som orsakat föroreningen stå för undersökningar och åtgärder. Om det inte finns 
någon ansvarig kan kommun eller länsstyrelsen söka bidrag från Naturvårdsverket. 
Eksjö kommun som tillsynsmyndighet kan ställa krav på verksamheter att inventera 
och undersöka om deras verksamhet har gett upphov till föroreningar. Arbetet med 
förorenade områden behöver dock öka för att vi ska ha en möjlighet att nå ett av de 
16 miljömålen Giftfri miljö. En god kunskap kring den föroreningsproblematik som 
finns i Eksjö kommun är ett värdefullt underlag för att kunna väga kostnader och 
nytta med projekt och investeringar.  

Kunskapen om föroreningar och dess effekter på människors hälsa och miljö 
fördjupas ständigt varför det är viktig att beakta risken för föroreningar vid all 
exploatering. Även där det finns bostäder idag kan det historiskt ha bedrivits 
verksamheter eller påförts massor som gett upphov till förorening. Naturvårdsverkets 
metodik (MIFO) och tillhörande databas (EBH-stödet) är viktiga verktyg i prioritering 
av vilka objekt eller områden som måste åtgärdas först, men det är viktigt att alltid 
beakta risken för förorening, i synnerhet i byggd miljö.  

Ställningstagande  

• Kommunen ska kontinuerligt bevaka och identifiera riskområden.  

• Kommunen ska ge råd och information om risker och möjliga åtgärder, till 

ägare av fastighet med bekräftad eller potentiellt förorenad mark.   

• Kommunen tar alltid fram markmiljötekniska undersökningar i samband med 

projekt där potentiellt förorenade områden berörs.  

• Vid detaljplanering och bygglov ska potentiellt förorenad mark alltid utredas i 

tidigt skede. Detta ses som ett grundläggande steg i att bedöma markens 

lämplighet med hänsyn till miljö, människors hälsa och säkerhet.  

• Områden med både risk för översvämning och förorenad mark, bland annat i 

norra centrum av Eksjö, centrala delarna av Bruzaholm och centrala delarna 

av Mariannelund, ska utredas för särskilda åtgärder. 
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En del verksamheter klassificeras som miljöfarliga och kräver tillstånd eller anmälan. 
Det kan vara verksamheter som hanterar kemikalier, lagrar eller förbrukar en viss 
mängd av ett visst ämne som kan vara farligt, eller sådana områden som används på 
ett sätt som kan innebära olägenhet i varierande grad. Ett par av de områden som 
nämns i detta kapitel är miljöfarliga verksamheter, som skjutbanor, reningsverk, 
fjärrvärmeverk eller tillverkningsindustri. Verksamheterna delas upp i klasserna A, B 
eller C, där C innebär lägst farlighet. A och B ligger inom länsstyrelsernas tillsyn, och 
C-verksamheter inom kommunens tillsyn och kan utgöra campingverksamhet,
verksamhet med livsmedelshantering, hotell, simhallar eller hudvårdssalong med
mera. Då dessa inte utgör en risk för sin omgivning på samma sätt som klasserna A
och B, fokuserar avsnittet nedan på de som bedöms farliga sett till samhällsplanering.

• Läs mer om definitioner i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899) hos Naturvårdsverket.

• Hos länsstyrelsens (Karttjänster och geodata | Länsstyrelsen) redovisas de
verksamheter som ligger inom deras tillsyn. Övriga finns hos kommunen.

I Hult finns i nuläget inga registrerade verksamheter inom klass A och B. Norrut, i 
läget mellan Bruzaholm och Hult finns en grustäkt och entreprenad. Dessa typer av 
verksamheter dominerar på resten av lands- och skogsbygden, tillsammans med 
sågverk eller verksamheter med någon form av träbehandling där det används vissa 
kemikalier. Dessa är etablerade inom stora områden, med generellt stora avstånd till 
bostadsmiljöer, och kolliderar därför inte med planering. Beaktandet sker i enskilda 
bygglov eller motsvarande småskalig utveckling. 

I Bruzaholm finns miljöfarlig verksamhet inom bruksområdet i väst., där det bedrivs 
gjutning av järn, stål, aluminium, zink eller magnesium. I östra delen finns en 
entreprenad som lagrar bland annat grus. Ingen av dessa kommer i konflikt med 
planförslaget eller utveckling av orten. 

I Hjältevad är den centralt belägna träverksamheten en miljöfarlig verksamhet. Denna 
har kringbyggts av tidigare bostadskvarter. En trend som avbrutits. Det planeras inte 
för utveckling av känslig verksamhet i en omfattande zon från verksamheten. Det är 
viktigt att beakta miljöerna i befintliga villakvarter i takt med att verksamheten ändrar 
teknik eller utökas. I Mariannelunds östra del och i Ingatorps norra del finns 
reningsverk. Dessa ligger avskilda orterna och bedöms inte utgöra risk. 

I Bellö finns, motsvarande i Hjältevad, en central verksamhet kringbyggd av bostäder. 
Verksamheten bedriver träförädling med delvis kemikalier. För att inte påverka 
företagens möjlighet till förnyat tillstånd eller att utöka sin verksamhet ska 
störningskänslig bebyggelse inte planeras i närhet till denna typ av verksamhet. Det är 
i synnerhet viktigt för att säkra goda bostadsmiljöer. 

I Eksjö tätort finns för närvarande åtta verksamheter inom klass A och B. 
Planförslaget har generellt utformats med hänsyn till dessa för att säkerställa 
verksamheternas fortsatta drift, samt attraktiva miljöer i Eksjö. Det finns två områden 
som kan komma att behöva hanteras närmare i senare processer. 

Det första ligger i Sjöängen och det så kallade Svinhusaberget. Verksamheten är inom 
klass B och har lagring av oljeavfall, impregnering och andra ämnen. Samma område 
är angivet för potentiellt förorenat. Det finns en detaljplan över området som helhet 
med byggrätt för bostäder. Det andra området är reningsverket i stadens södra delar. 
Detta beskrivs i eget avsnitt i nedan. 

Ställningstagande 

• Nya miljöfarliga verksamheter, som medför risk eller olägenhet för sin
omgivning, ska inte placeras i områden där de påverkar befintlig känslig
verksamhet, som bostad, vård eller och skola.

• Det ska göras noggranna avvägningar i de situationer där en verksamhets
fortsatta drift på platsen ställs emot intresset eller behovet av att tillföra andra
funktioner. Som planering av bostäder eller funktioner för vistelse.

• Kommunen ska inte planera för bostadsutveckling eller annan känslig
verksamhet i närheten till miljöfarliga verksamheterna.

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
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Miljökvalitetsnormer finns för luftkvalitet. Dålig luftkvalitet i närheten av bebyggelse 
kan vara ett problem både i städer och i landsbygdsmiljö. I städerna handlar det ofta 
om partiklar och gaser som uppkommer från trafik och olika förbränningsprocesser, 
eller i närhet till infrastruktur som reningsverk (se nedan). I luftkvalitetsförordningen 
(2010:477) finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft.  

Luftföroreningar medför både direkta och indirekta effekter. Föroreningar påverkar 
människors hälsa direkt via den luft vi andas, dels medför spridning av föroreningar 
en indirekt påverkan i form av miljöproblem såsom försurning, övergödning, 
korrosion med mera. Partiklar och kvävedioxider är två typer av luftföroreningar som 
ger upphov till problem. Partiklarna kommer främst från trafiken genom slitage av 
vägbanor och däck. De kan orsaka lungsjukdomar, och ökade besvär för exempelvis 
astmatiker. Kväveoxider bildas vid förbränning, och avges i huvudsak från 
motortrafiken, men även eldning i privata braskaminer, och eldstäder med småskalig 
vedeldning medför negativa hälsoeffekter. 

Arbete och beaktande 
SWECO genomför årligen, på uppdrag av Samverkansområdet för kontroll av 

luftkvalitet i Jönköpings län, modellberäkningar för luftkvaliteten i länets kommuner 

där Eksjö kommun ingår. Statistik rapporteras till SMHI och Naturvårdsverket. 

Modellberäkningar genomförs för partiklar, kvävedioxid och bensen.  

Världshälsoorganisationen, WHO, har rekommendationer kring vilka halter av 

föroreningar som är godtagbara utifrån hälsopåverkan. Världshälsoorganisationen 

(WHO) rapporterade nyligen att 9 av 10 bor i områden där luftföroreningsnivåerna 

överskrider WHO: s riktlinjer, och markerar att varje minskning av halten av de 

viktigaste luftföroreningarna ger hälsovinster för befolkningen, även i områden med 

låga halter. Både miljökvalitetsnormer och miljömål utgår från och tar hänsyn till 

WHO:s rekommendationer, som är skarpare än de tidigare, och kan leda till att både 

miljökvalitetsmålets preciseringar och miljökvalitetsnormerna för luft kommer att 

skärpas nationellt framöver. Accepterade värden anges i rekommendationerna utifrån 

dagtid, dygn, årliga eller säsongsmässiga.  

Luftkvalitet i Eksjö kommun 
Enligt modellberäkningarna klarar Eksjö kommun både miljökvalitetsnormer och 

miljömål för de flesta ämnen (undantaget är bensen där miljömålet har överskridits ett 

flertal år). Svaveldioxid och kvävedioxid mätts vid väg 40. Ett medelvärde för året var 

0,51 respektive 10,36 mikrogram per kubikmeter vilket är halter under gränsvärden 

för miljökvalitetsnormer och miljömål.  

Eksjö har relativt bra luftkvalitet, jämfört med andra kommuner i länet men eftersom 

rekommendationerna väntas bli hårdare är det viktigt att kommunen inte nöjer sig 

med nuläget. Den största lokala källan till kvävedioxid är motortrafiken. Den 

befolkningsökning som beräknats av planförslaget innebär fler resande, vilket kan öka 

utsläppen och försämra luftkvaliteten något. Fler boenden och ytterligare 

verksamheter i de aktiva stråken kan också bilda underlag för ökad kollektivtrafik, 

vilket på sikt kan förbättra luftkvaliteten, förutsatt att personbilsresor ersätts. 

Utöver luftkvalitetsdata levererar SMHI den nationella emissionsdatabasen. Här går 

det att följa utvecklingen av utsläpp av växthusgaser från nationell till lokal nivå. I 

Eksjö kommun står transporter tillsammans med jordbruket för de absolut största 

utsläppen. Egen uppvärmning av bostäder och lokaler har drastiskt minskat de 

senaste 20 åren. Sannolikt på grund av utbyggnad av fjärrvärme och införande av 

andra mer hållbara system, jämför med exempelvis ved- eller oljeförbränning. 

Aktuell information om riktlinjerna finns på Naturvårdsverkets hemsida. 

• Luftkvaliteten i realtid och preliminär statistik (naturvardsverket.se)

• Datavärdskap luft (smhi.se)

• WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10),
ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för att bibehålla en god luftkvalitet, främst genom

förutsättningar för fossilfria transporter och drivmedelsalternativ.

• Faktorer som påverkar luftkvalitet negativt ska utredas för reglering.

Exempelvis vedeldning i bostadsmiljöer.

• Strategier om att reducera motortrafik och öka användning av kollektiv- och

cykeltrafik ska följas. Där motortrafik inte kan nedprioriteras bör det

undvikas att anlägga nya gång- och cykelvägar i direkt anslutning till väg.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/statistik--utslapp-och-halter/luftkvaliteten-i-realtid-och-preliminar-statistik/
https://datavardluft.smhi.se/portal/yearly-statistics
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
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I södra delarna av Eksjös tätort och stadsdelen Västra Brudbadet ligger ett större 
avloppsreningsverk. Denna typ av anläggning riskerar avge partiklar som försämrar 
luftkvaliteten i lokalt perspektiv. Verket har funnits här sedan före 1960-talet, och ett 
omland på över 300 meters radie var då obebyggt. Senare har Grevhagsskolan byggts 
på östra sidan och villakvarteren både norr- och söderifrån har expanderats i riktning 
mot reningsverket. Väster om finns industri- och verksamhetslokaler. I nutid är verket 
i högsta grad del av stadsmiljön.  

Funktion och kapacitet 
Reningsverket tar hand om avloppsvatten från Eksjö tätort samt slam från de mindre 
reningsverken och från privata slamavskiljningsbrunnar. Avloppsvattnet renas i fyra 
steg; mekanisk, biologisk, kemisk rening samt filtrering. Dessutom finns rötkammare 
och utrustning för avvattning av slam. I den biologiska reningsprocessen reduceras 
föroreningar med hjälp av mikroorganismer. Den kemiska reningsprocessen innebär 
att en fällningskemikalie tillsätts som drar till sig föroreningar. Vattnet passerar 
sandfilter innan det pumpas till Kvarnarpasjön.  

Tillståndet för nuvarande anläggning är 18 000 personekvivalenter. Belastningen var 
år 2020 cirka 13 500 personekvivalenter. Tillkommande planerad belastning, utöver 
normal förtätning innebär cirka 1000–1 500 personekvivalenter. Då återstår en 
kapacitet om ungefär 3000 personekvivalenter, vilket teoretiskt sett innebär att det är 
möjligt att ansluta ungefär 850 ytterligare bostäder till reningsverket. Det bör beaktas 
att belastningen på reningsverket ökar i takt med att staden växer, vilket ger effekt på 
lukt och utsläppshalt. 

Risk 
Utsläppen består främst av luktande ämnen och bakterier (aerosoler) från 
slamhanteringen. I avloppsvattnet finns mikroorganismer såsom bakterier, virus, 
svampar, protozoer, parasiter samt olika kemikalier. Risken ligger i att ämnen kan 
spridas i luft. En ökad risk för luftvägsinfektioner eller hälsorisk kopplat till luftvägar 
kan inte uteslutas hos närboende. Spridningskapacitet och halten av luftburna 
mikroorganismer varierar utifrån anläggningens teknik, storlek, lokalisering, 
belastningen, intensitet och mycket annat. 

 

 

Arbete och beaktande 
Det finns inga riktlinjer eller rekommendationer för skyddsavstånd. I tidigare 
planeringsarbete har länsstyrelsen hänvisat till de nu upphävda allmänna råden från 
Boverket, Bättre plats för arbete (1995:5). Skyddsavstånd för bostäder ska enligt råden 
dimensioneras utefter följande tabell, och reningsverket skulle enligt råden kräva 
skyddsavstånd på 500 meter. 

• >20 000 personekvivalenter 1000 meter 

• <20 000 personekvivalenter 500 meter 

• <5 000 personekvivalenter 300 meter 

Utsläppsvillkor regleras i tillståndet för verksamheten. I tillståndsärenden enligt 
miljöbalkens regler är lokaliseringen en viktig aspekt. Ytterligare verksamheter i 
verkets närhet kan därmed försvåra och begränsa avloppsreningsverkets verksamhet, 
som har en samhällsviktig funktion. För att inte försvåra förnyande av tillstånd, eller 
omprövning av detta är det därmed viktigt att förutsättningarna runtomkring 
reningsverket inte förändras drastiskt. Tillstånd kan också komma att omprövas i 
samband med att verket förnyas eller utvecklas med ny teknik.  

Ställningstaganden 

• All form av utveckling i närheten till reningsverket (cirka 500 meter) undviks 

före det att den faktiska effekten och spridningsbilden utretts. En plats för 

nytt reningsverk pekas ut och utreds söder om stadsområdet.  
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Transporter av farligt gods tillåts generellt på all väg och järnväg som inte omfattas av 
restriktioner. Transporterna är dock koncentrerade till de utpekade primära och 
sekundära lederna för farligt gods. I kommunen är dessa väg 32 och 40. Eftersom väg 
40 löper parallellt med järnvägen på flera platser blir riskbilden särskilt hög då lederna 
kan rymma gods samtidigt.  

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för tung trafik är i nutid cirka 1000 fordon i Eksjös 
stadsområde. I centrumdelen och längs med järnvägen anges cirka 500 fordon. Det 
innebär att drygt hälften av lastbilarna tar av från väg 40, kör genom stadsområdet, 
oftast via Västerlånggatan eller Regementsgatan, för att ansluta till väg 32. I tidigare 
utredningar beräknas cirka 10 procent av den tunga trafiken transportera farligt gods. 
Därutöver går cirka två godståg på järnvägen per dag. Riskbilden avgörs inte endast 
utifrån mängd, utan även vägens egenskaper och närmiljön. I Eksjö tätort finns 
bostadsmiljöer, värdefull natur och vattenskyddsområden vid primärlederna. I teorin 
kan dricksvattenförsörjningen kontamineras av kemikalier och petroleumprodukter. 
Österut går väg 40 och järnvägen genom flera orter. Mest påtagligt i Bruzaholm och 
även där förbi bostäder. Vid stickprovsmätningar har det kring år 2019 beräknats 600 
tunga transporter per dygn genom samhället. 

Arbete och beaktande 
I nuläget saknas kartering av vilka verksamheter och funktioner som alstrar eller 
hanterar farligt gods. De områden där tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet bedrivs, 
primärt inom klass A och B, bör antas rymma farligt gods, samt att vägen till 
respektive verksamhet därmed används för transporter. 

För väg 32 och 40 gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter, för att inte 

inverka på trafiksäkerhet. Utifrån risk från farligt gods finns andra avstånd att beakta. 

Länsstyrelsen Stockholm län har tagit fram rekommenderade skyddsavstånd. Här 

anges avstånd från väg i zoner utifrån lämplig markanvändning. Desto känsligare och 

fler personer som funktionen alstrar, desto längre bort från riskkällan behöver den 

placeras. Exempelvis medges bostäder och skola först 75 meter från en väg. 

Avståndet kan göras kortare om riskreducerande åtgärder införs i detaljplan eller vid 

bygglov. Åtgärder anges i Boverkets vägledning Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner.  

Ställningstagande 

• Förbud mot trafik med farligt gods ska utredas för gator i stadsmiljö.

• Kommunen saknar tillräckligt kunskapsunderlag om godstyper och mängder

som förekommer i orterna. En kartläggning behöver göras av företagens

behov av ämnen och verksamheter som alstrar farligt gods.

• Vid åtgärder i närheten av miljöfarliga verksamheter ska en riskbedömning

genomföras.

• Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods ska

riskbedömas innan beslut om detaljplan och bygglov tas.

• Vid planering ska räddningstjänstens utryckningsvägar beaktas.

Bild 35 - Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar med farligt gods (2016:6) 
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Buller är benämning på oönskat ljud som upplevs vara störande. De vanligaste 
källorna är buller från väg-, spår- och flygtrafik, industrier och verksamheter. Som 
samlingsnamn används omgivningsbuller. Beroende på typen av källa eller buller finns 
olika riktvärden för vilka ljudnivåer som är acceptabla. Buller och höga ljudnivåer är 
ett utbrett miljöhälsoproblem. Det är den störning som flest människor berörs av, och 
har bland annat en negativ inverkan på inlärning, prestation och sömn. Buller inverkar 
starkt negativt på möjligheterna till vila, rekreation och återhämtning. Störningen ger 
direkta utslag på områdens attraktivitet. Gränsvärden finns för i stort sett alla miljöer, 
arbetslokaler, skolgårdar och mycket mer. I takt med att våra städer blir tätare, 
rymmer fler funktioner och människor, behöver fler aspekter beaktas.  

Riskområden i Eksjö kommun 
Riktvärden för buller som inte bör överskridas faller inom miljökvalitetsnormer. 
Värdena meddelas genom miljöbalken och plan- och bygglagen till respektive 
verksamhet, och finns sedan specificerade genom allmänna råd, föreskrifter eller 
förordningar. Inom samhällsplanering hanteras buller främst vid bygglov 
detaljplanering, eller vid miljöenheternas tillsyn av olika verksamheter. Verksamheter 
kan antingen vara känsliga för buller eller av typen som genererar buller. Riktvärden 
finns därför både för verksamhetsutövare att förhålla sig till, samt i form av krav vid 
byggnationer i redan utsatta lägen. Ett vanligt exempel är när bostäder planeras i 
närheten till en trafikerad väg.  

Vägarna 32 och 40 tillsammans med järnvägen är de i särklass största källorna till 
trafikbuller. Det finns därutöver stadsgator i Eksjö tätort, som Regementsgatan, 
Västerlånggatan och Stockholmsvägen, som generar höga värden. Vägarna omfattas 
av höga trafikflöden och stor andel tung trafik. Vid planering beaktas alltid närheten 
till väg eller järnväg. Planering i utsatta lägen ska generellt ske restriktivt.  

För Eksjös centrala delar och Mariannelund finns karteringar av bullerspridning från 
väg och järnväg. Kartmaterialet är framtaget av ÅF Infrastruktur år 2015. Dessa 
kartor används endast för att ge en första indikation om särskilt utsatta områden där 
riktvärden riskerar att överskridas. Året därpå har Trafikverket tagit fram en 
trafikbullerstudie för Eksjö tätort med anledning av kommande väg 40. Denna 
används också som underlag i tätortsnära projekt i tidiga skeden.  

• Bullerutredning Väg 40 förbi Eksjö Eksjö kommun, Jönköpings län

Studien konstaterar först lämpligheten eller olämpligheten av platsen med anledning 
av bullret, och indikerar behovet av bulleråtgärder. Vid planläggning tillämpas 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) vid bedömningen av om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i (plan- och bygglagen 2 
kap. 6 a §) är uppfyllt. Vägledning för tillämpning av förordningen finns från 
Boverket.  

Särskilt utsatta områden är därmed all central mark i Eksjö norr och söder om väg 40 
och järnvägen, och områden öster om väg 32. Väg 40 löper genom kommunens alla 
större orter. Särskilt i Bruzaholm är bullret påtagligt. Vägen går rak och bred genom 
samhället, där bostäder ligger mycket nära vägen. I samband med att förbifarten byggs 
är förbättrad ljudmiljö i stadsområdet och vid nuvarande sträckning att utvänta.  

Bild 36 - Snitt ur bullerkartering (2015) av nuläget i Eksjös stadsområde längs med väg 40 samt järnvägen (DbA ekv.) 

Ställningstagande 

• Planering och bygglov av bostäder vid vägar med höga bullervärden ska vara
restriktivt. Som grundregel ska bullerdämpande åtgärder inte krävas för att
marken ska vara lämplig.

• Vid planering och bygglov ska den generella bullerkarteringen användas för

tidig bedömning av bullernivåer. En platsspecifik trafikbullerstudie ska tas

fram för att klarlägga risken.

https://bransch.trafikverket.se/contentassets/86f88f39caea4fdcb17801cd7cda779f/pm_buller.pdf
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Boverket har tagit fram allmänna råd om industribuller (BFS 2020:2) och en tillhörande 
vägledning för omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad ljudkaraktär. Materialet används vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostadsbyggnader. Det allmänna rådet berör buller från teknisk 
utrustning som fläktar, kompressorer och värmepumpar, bangårdar och serviceplatser 
för tåg, godshantering och sådant som kan vara störande gentemot en bostadsmiljö 

I kommunen finns sågverk, industrier kopplade till träindustri och tillverkning. 
Exempelvis i Ingarp, Sjöarp, centralt i Eksjö, i Hjältevad och Bellö. Dessa genererar 
trafikbuller från transporter och industribuller från utrustning eller tillverkning. 

Industriområden är i regel externt förlagda och berör inte allmänna platser eller 
bostäder. Träindustrierna finns dock placerade i mellanlägen, eller på platser som 
tidigare varit externa, men där samhället har utvecklats runtom. Här finns risk för 
störningar. Verksamheten i Hjältevad omges av villaområden och anläggningar i Eksjö 
finns ett par stenkast från centrum invid villor och flerbostadshus.  

Ställningstagande 

• Byggnation och planering av störningskänslig verksamhet ska undvikas i

närhet till verksamheter som generar buller eller annan risk/störning.

• Byggnationer och planering skola eller bostäder ska undvikas i lägen där
värden från industribuller riskerar att överskridas. Det är viktigt även för att
säkerställa att verksamhetens miljötillstånd kan förnyas.

Buller från vindkraft är en egen bullerkategori. Det är framför allt ljuden som uppstår 
av rotorbladens rörelse genom luften som upplevs som buller. Det finns från 
Boverket inte någon vägledning om planering och buller från vindkraft. För tillsynen 
finns riktvärden från Naturvårdsverket. Enligt dessa gäller att 40 dBA ekvivalentnivå 
inte bör överskridas vid bostäder. I rekreationsområden där tystnaden är en viktig 
faktor kan det finnas skäl att ha lägre ljudnivåer. 

Runtom kommunen finns områden där vindkraftsverk finns eller kan komma att 
finnas, och därmed omfattas av buller. Söder om Solgen i Vetlanda kommun finns ett 
område för nio vindkraftsverk. I Ydre kommun, norr om Bruzaholm, samt i Aneby 
kommun, norr om Skiverstad finns mindre områden utpekade för vindkraft. Inom 
Eksjö kommun finns ett större projekteringsområde i Bruzaholm. Området riskerar 

generar buller till närliggande områden i kommunen samt norrut till områden i Ydre 
kommun. Ambitionen är alltid att verken ska ge så låg inverkan på landskap och 
boendemiljöer som möjligt. De nämnda lägena innebär generellt långa avstånd från 
samhällen och bostäder.  

Ställningstagande 

• Etableringar av vindkraft hanteras som en mellankommunal fråga och
placering avgörs bland annat utifrån bullersynpunkt. Etableringar i områden
där verken ger minsta möjliga störning är alltid ambitionen.

Direkt väster om stadsområdet ligger Försvarsmaktens övningsområden. Här bedrivs 
flera olika typer av övningar, med fordon, byggande eller skjutövningar. Bullertypen 
från övningar är generellt lågfrekvent, och upplevt dovt eller långdraget. Lågfrekvent 
buller är svårt att skärma av och upplevs ofta som mer störande. Exempelvis fläktar 
hör till lågfrekvent buller. Från övningsområdet är störningen generellt upplevt låg. 
Kanske då det finns en vana i stadsområdet av aktiviteter inom övningsområdet. För 
denna typ av områden finns särskilda riktlinjer som beaktas inom tillståndsprövning.  

Kommunen förhåller sig till de förutsättningar som gäller för områdena, samt 
påverkansområdet, vid planering och byggande. Ambitionen är att behålla god 
ljudmiljö inom tätorten, och därmed finns ingen anledning att bilda nya 
bostadsområden i närområdet till Försvarsmaktens områden.  

Ställningstagande 

• Riksintressen och påverkansområden kopplade till militära övningsområden

ska beaktas fullt ut vid planering och byggande. Det innebär att inte placera

störningskänslig verksamhet i riskområden, eller hamna i konflikt med

verksamheten inom riksintresset.

• Påverkansområdet för buller eller annan risk omfattar bland annat bostadsområdet

Lyckeberg. Det handlar i dessa fall om komplettering och förtätning i en

befintlig kvartersstruktur samt nyttjande av befintlig byggrätt. Den typen av

planering bedömer kommunen vara möjlig. En tidig dialog bör hållas med

länsstyrelsen och Försvarsmakten inför sådan planering för att hitta lösningar.
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Strax väster om stadsområdet finns Jägaregården. Detta är en samlingsplats med olika 
typer av skjutbanor som drivs av en förening. Här bedrivs tävlingar och generell 
skytteträning med generellt finkalibriga vapen. Området är av vikt för föreningsliv och 
rekreation, men medför risker och störningar för omgivningen. 

Skjutbuller förekommer på i huvudsak schemalagda tider. Bullertypen är hård och 
snärtigt, ett så kallat impulsljud. Bullret är frekvent, ihållande och har en förmåga att 
spridas mycket långt. Intervallet mellan skott varierar bland annat utifrån antalet 
skyttar och vapentyper. Närområdet utgörs av natur och sjöar, vilket kan förstärka 
spridningen. I bland annat bostadsområdet Lyckeberg är buller från anläggningen 
mycket påtagligt. Utsätts närboende även för reflekterat ljud (exempelvis vid 
uteplatser) ökar störningen. 

Det finns en osäkerhet i mätresultat från denna typ av anläggningar. Faktorer som 
skjutfrekvens, risk för reflexer, vindriktning, förekomst av övriga bullerkällor som 
påverkar bakgrundsnivån, områdestyp samt tidpunkt för skjutningen påverkar 
störningsupplevelsen och är därmed av betydelse för vilka ljudnivåer som bör 
accepteras i det enskilda fallet. Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från 
skjutbanor (NFS 2005:15) angett riktvärden från denna typ av områden som är 
tillämpbara vid tillståndsprövning och tillsyn. Värden finns bland annat för byggd 
miljö i omgivningen samt för friluftsområden. Samtliga värden behöver kontrolleras 
för att säkra attraktivitet och accepterad störningsnivå inom bostadsområden och 
natur- och rekreationsområden. 

Ställningstagande 

• Det bör ske kontinuerlig tillsyn för att säkerställa att skjutbanor inte 

överskrider, eller till följd av expansion riskerar överskrida riktvärdena. 

• Ytterligare expansion får inte ske före det att nuvarande bullernivåer fastlagts. 

Bostadsutveckling får inte ske i riktning mot skjutbanorna före det att 

nuvarande bullernivåer fastlagts.  
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För att samhället ska fungera krävs olika typer av samhällsviktiga funktioner och 
tekniska anläggningar. Dessa hanterar vårt behov av energi, värme, dricksvatten och 
kommunikationer, liksom behovet att bli av med restprodukter som avloppsvatten 
och avfall. För att samhället ska bli långsiktigt hållbart måste hänsyn tas till alla 
befintliga system, genom underhåll och utveckling. Nedan följer ett avsnitt om vatten, 
om våra sjöar, vattendrag, dess kvalitet och olika skyddsformer. Därefter ges 
information och sådant som behöver beaktas kring teknisk infrastruktur, som el, 
fjärrvärme och vindkraft. 

Vatten är en förutsättning för allt liv och finns överallt omkring oss. I marken, på 
ytan, som regn eller bundet i växter och mark. Inom planering diskuteras ämnet som 
resurs, en del av vår tekniska försörjning och samhällsviktig funktion, som område för 
rekreation eller nyckel för bevarande av biologisk mångfald. Därför finns olika 
skyddsklasser. Vissa sjöar är riksintressen för bevarandet av djur- och växtliv, andra 
kan ingå i reservat eller vara avsedda att stärka friluftsliv.  

För en aktuell bild av vilka vattendrag som omfattas av skydd, normer och 
restriktioner hänvisas i första hand till Webbverktyget VISS, 
Vatteninformationssystem Sverige. 

• Länsstyrelsernas WebbGIS (lansstyrelsen.se)

Allt vatten omfattas av miljökvalitetsnormer. Att eftersträva en god status är 
grundläggande då allt vatten hänger samman. Dagvatten från gator hamnar så 
småningom i en sjö, och regnvatten från industrier hamnar i grundvatten eller 
närliggande vattendrag. Detta ställer högra krav på planering och byggnationer. 

Sverige har antagit nationella lagar för långsiktiga mål för vatten, i en komplettering av 
miljöbalken och en särskild vattenförvaltningsförordning. Sverige är indelat i fem 
vattendistrikt – Eksjö kommun tillhör distriktet Södra östersjön med Länsstyrelsen i 
Kalmar som ansvarig vattenmyndighet. Varje vattendistrikt har en vattendelegation 
som beslutar om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Den 
ansvarar för att genomföra EU:s vattendirektiv på regional nivå. 

Hela Emåns vattensystem (se nedan) omfattas av riksintresse enligt miljöbalkens 4 
kap. 6 §. Detta är en större geografisk region. Enskilda vattendrag eller sjöar finns 
specifikt angivna som riksintressen enligt samma lag. Skyddet innebär Natura 2000-
klassificering enligt habitatdirektivet. För respektive skyddsområde finns en 
bevarandeplan. Dessa tas fram av länsstyrelsen och ger en detaljerad beskrivning av 
vattenförekomstens värden och syftet med utpekandet. Planen listar sådant som kan 
inverka negativt på värdena eller områdets kvaliteter. Därtill anges bevarandeåtgärder. 

I kommunen omfattas sjöarna Mycklaflon, Södra Vixen, Fjärasjön och Försjön av 
skyddsklassen. Öarna inom sjön Solgen, Kakelugnsmossen, Stuverydsbäcken och 
Allmänningsån är också skyddade.  

För mer information och tillgång till bevarandeplaner hänvisas till karttjänsten 
Skyddad natur hos Naturvårdsverket. 

• Skyddad natur (naturvardsverket.se)

Bild 37 - Vy över Försjön 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=3e0dd9145e6e44f298111f47f5b4184d
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/?zoom=7&lat=6391927.65973&lon=503596.53307&baseLayer=terrangskuggning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cmark%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_ytor_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckurvor%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckommunikation%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cjarnvag_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckraftledningar_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cbebyggelse%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cadministrativ_indelning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ctext_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps&layers=1%40nmd-naturtypskartering-maps
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Emån har sina källor uppe på det småländska höglandet cirka 330 meter över havet 
och rinner efter 22 mil ut i Östersjön i norra delen av Kalmar sund. Emån är det 
största vattendraget i sydöstra Sverige, avrinningsområdet är cirka 4 500 
kvadratkilometer stort och berör åtta kommuner i Jönköpings- och Kalmar län. Som 
en av de första kommunerna i ledet har Eksjö kommun ett ansvar att säkerställa att 
vatten av god kvalitet vidarelämnas i Emån till övriga kommuner längre ner längs 
avrinningen. Vattenkvaliteten i kommunens sjöar är generellt bra. Det varierar mellan 
stabila välbuffrade sjöar i väster till mer känsliga i skogsbygderna österut. Påverkan 
består av försurning eller övergödning. Sjöar i anknytning till tätorter och kommunens 
reningsverk visar ofta tecken på övergödning medan sjöar i anslutning till ett intensivt 
jordbruk visar tecken på förhöjda närsalthalter.  

En del av Emåns källflöden finns i Eksjö kommun och verksamheter som jordbruk, 
skogsbruk, vägtrafik, dagvatten och annan verksamhet i dess närhet riskerar att 
påverka dessa små vattendrag.  

I länsstyrelsernas digitala karttjänst finns värdefulla vatten angivna. Detta är områden 
som har kategoriserats och klassificeras för sitt enskilda värde för naturmiljö, fiske 
eller kulturmiljön ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Exempelvis är Fjärasjön 
angiven som nationellt viktig för sina naturvärden, medan Skedesjön är ett regionalt 
värdefullt vatten inom samma kategori. I Bruzaholm invid bruksområdet finns vatten 
angivet som värdefullt sett till kulturhistoria.  

Ställningstagande 

• Eksjö kommun arbetar, med stöd av Emåförbundet, kontinuerligt med att

skydda och åtgärda de sjöar och vattendrag som är utsatta.

• Eksjö kommun arbetar med nya samt utveckling av befintliga verksamhets-

områden för VA med syfte att förbättra kvaliteten i sjöar och vattendrag.

• Kommun ska alltid betrakta miljökvalitetsnormerna för vatten vid fysisk

planläggning av områden och arbetar kontinuerligt med att utveckla ny och

befintliga verksamhetsområden för VA med syfte att förbättra kvaliteten i

kommunens sjöar och vattendrag.

• Kommunen ska alltid ha en aktuell VA-plan.

• Kommunen ska unvika all typ av planering som riskerar bidra till negativ

kvalitet på ytvatten för sjöar och vattendrag.
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I kommunen finns år 2022 åtta vattenskyddsområden, som omfattas av egna 
föreskrifter. Dessa beslutas i samband med att området tillkommer, och reglerar syfte 
och förhållningssätt. Det primära syftet är att skydda vattentäkter och säkra kvaliteten 
på råvattnen. För information om vattenskyddsområdena eller tillgång till 
föreskrifterna hänvisas karttjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket. 

• Skyddad natur (naturvardsverket.se)

Vattentäkter ska skyddas för att säkra nutida och framtida dricksvattenförsörjning av 
god kvalitet. Det innebär att lokalisering av verksamheter som kan ha en negativ 
inverkan på vattentäkterna generellt bör undvikas. Fastställda skyddsområden med 
olika skyddszoner finns för samtliga vattentäkter.  

Arbete och beaktande 
Det finns även ett behov av att på sikt också utöka skyddsområdet för Eksjös 
vattentäkt, samt behov av reservvattentäkt till Eksjö vattenverk. Efter upprepade år av 
vattenbrist och restriktioner av vattenanvändningen har behovet klarlagts. Idag saknas 
reservvattentäkt som kan ge problem vid långa torrperioder eller vid andra hot och 
olyckor mot vattentäkten. Eksjö Energi AB har av denna anledning ansökt om att 
göra Försjön, Hult, som reservvattentäkt för Eksjö vattenverk. 

Ställningstagande 

• Vattentäkter ska skyddas för att säkerställa nutida och framtida

dricksvattenförsörjning av god kvalitet.

• Planering av funktioner som kan riskera inverka negativt på vattentäkter ska

undvikas.

• I kommunen ska dricksvattentillgången skyddas genom hänsynstagande vid

planering i områden som är värdefulla för långsiktig vattenförsörjning.

Eksjö kommuns tätorter har god tillgång till dricksvatten. Eksjö tätort får sitt vatten i 
en kombination mellan grundvattentäkt och ytvattentäkt, medan Mariannelund, Hult, 
Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Höreda, Bellö, Värne och Kråkshult får sitt vatten 
från grundvattentäkt. För de totalt sju vattenverken upprättas vattenskyddsområden. 
Praxis vid avgränsning av vattenskyddsområden för grundvattentäkter är att dela in 
området i fyra skyddszoner, där den som är närmst området kring vattentäkt och 
vattenverk kallas vattentäktzon. På så sätt blir vattentäktzonerna otillgängliga för 
obehöriga och skyddas från exploatering som kan påverka vattenkvaliteten. Ett skydd 
av dricksvattentillgång ger möjlighet för fler att bosätta sig i kommunen och bidrar till 
en attraktiv boendemiljö.   

Ställningstagande 

• Dricksvattentillgången ska skyddas genom särskilt hänsynstagande vid

planering i områden som är värdefulla för långsiktig vattenförsörjning.

• Kommunen ska ha ett VA-system med kapacitet att hantera kommande

utveckling och förväntad befolkningsökning.

I Eksjö kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på nio orter. De 
kommunala vatten- och avloppsanläggningarna ägs av Eksjö Energi AB som är VA-
huvudman sedan 2003. VA-försörjningen består av sex avloppsreningsverk och sju 
vattenverk. Till de olika verken hör totalt cirka 500 kilometer ledningsnät, fyrtio 
pumpstationer, tre tryckstegringsstationer och ett vattentorn.  

Reningsverket som ligger i södra delarna av stadsområdet är en samhällsviktig 
funktion och väsentlig komponent av vattensystemet. Anläggningen utgör samtidigt 
en risk, och beskrivs därför ovan i kapitlet Riskområden i byggd miljö. 

Kommunen arbetar med utveckling av vatten- och avloppssystemet genom en VA-
plan, som ger aktuella villkor för enskilda anläggningar. Den innehåller åtgärder för att 
minska tillförsel av föroreningar till grundvatten, sjöar och vattendrag via dagvatten 
och smältvatten samt från bräddavlopp och enskilda avlopp. För att möta framtida 
utmaningar och befolkningsökning måste kommunen ha ett VA-system med kapacitet 
att hantera dessa utmaningar. Det är därför viktigt att tillgodose en hållbar 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/?zoom=7&lat=6391927.65973&lon=503596.53307&baseLayer=terrangskuggning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cmark%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_ytor_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckurvor%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckommunikation%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cjarnvag_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckraftledningar_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cbebyggelse%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cadministrativ_indelning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ctext_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps&layers=1%40nmd-naturtypskartering-maps
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vattenförsörjning inom fastställda verksamhetsområden, minimera risken för 
störningar samt säkerställa att det finns reservvatten att tillgå, vilket blir särskilt viktigt 
vid långvariga torrperioder.  

Kommunens ledningsnät har idag god kapacitet och beredskap för förväntad 
befolkningstillväxt de kommande 10–15 åren, baserat på nuvarande förutsättningar 
och lagkrav. På längre sikt kommer det krävas fler och alternativa lösningar för att 
klara att ta emot avloppsvatten och säkerställa behovet av dricksvatten i takt med att 
verksamhetsområden utökas eller tillkommer. Att bilda nya verksamhetsområden är 
både tekniskt och ekonomiskt utmanande. Ny bebyggelse ska därför främst tillkomma 
inom områden som är anslutna till det kommunala VA-nätet eller där det finns 
förutsättningar att göra detta. Se även avsnitt om enskilda avlopp nedan. 

Ställningstagande 

• För att upprätthålla en långsiktigt hållbar planering av kommunens vatten- 

och avloppsförsörjning ska kommunen ha en aktuell VA-plan som anger

förnyelse- och förbättringsåtgärder samt prioritering mellan områden för

utbyggnad.

• Kommunen ska kontinuerligt bevaka behovet av dricksvatten i takt med att

verksamhetsområden bildas eller utökas.

• Kommunen ska ha ett VA-system med kapacitet att hantera kommande

utveckling och förväntad befolkningsökning.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från gator, tak, gårdar och grönytor. 
En del typer av dagvatten ger upphov till betydande miljöpåverkan. Vid exploatering 
ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden eftersom vattnet hindras från att 
tas upp av växtlighet och från infiltration ner i marken på grund av ökad mängd 
hårdgjord yta. På så sätt ökar risken för att dagvattnet rinner ofiltrerat till närmsta 
recipient.  

Vid planläggning av nya bostads- och industriområden måste därför 
dagvattensituationen studeras noga och hanteras genom åtgärder såsom separata 
dagvattensystem, magasinering/lagring och/eller genom olika fördröjningsåtgärder. 
Därtill måste verksamheten hanteras med en del tekniska lösningar, som oljeavskiljare. 
Användning av grönytor för hantering av dagvatten och annan öppen 
dagvattenhantering förespråkas då de har positiva egenskaper för fördröjning, 
infiltration och rening av dagvatten innan det når recipienten.  

För att minska belastningen på avloppsreningsverken kan dagvatten omhändertas 
lokalt enligt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Vid LOD leds inte dagvattnet 
bort i ledning, utan infiltreras lokalt. Det kan handla om att anlägga diken, svackor, 
infiltrationsytor, gröna tak eller dammar. Till stöd för utjämning kan 
dagvattenmagasin användas. Även om minskningen av dagvattenavrinningen från 
enskild tomt inte är så stor, kan den sammanlagda effekten bli väsentlig.  

Eksjö kommun arbetar för att skapa infiltrationer och/eller fördröjningsmagasin i 
anslutning till dagvattensystem till recipienten. Återställning av våtmarker påverkar 
dagvattenreningen positivt.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska alltid bevaka och hantera dagvattensituationen vid

planläggning av nya bostads- och industriområden genom lämpliga

dagvattenåtgärder.

• Eksjö kommun ska ha en dagvattenstrategi med principer för åtgärder.
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Då vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel är kvaliteten 
viktig. För att uppnå god kvalitet ska miljökvalitetsnormer följas, som regleras i 
miljöbalken. Beslut om en norm bygger på kunskap om vad människan och naturen 
tolererar, utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför 
avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten, eller det önskade miljötillståndet i ett 
visst avgränsat område, exempelvis en sjö, vattendrag eller grundvattenområde.  

Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att normerna följs. Utöver de 
områdena där kommunalt vatten och avlopp är aktuellt pågår projekt med stöd av 
Emånförbundet som syftar till att förbättra de områden som riskerar att inte uppnå 
god ekologisk status. Emånförbundet arbetar bland annat med kontinuerlig 
recipientkontroll och provtagning, vattenhushållning, förbättringsåtgärder för 
markavvattning, dagvattenåtgärder och restaurering. 

Normer finns för tre kategorier av vattenförekomster, som delas in i sjöar (vattenyta 
över 1 kvadratkilometer), vattendrag (avrinningsområde över 10 kvadratkilometer) och 
grundvatten (magasin med uttag över 10 kubikmeter per dygn eller uttag av dricksvatten 
för fler än femtio personer).  

Uppgifter om vilken miljökvalitetsnorm som gäller för en specifik vattenförekomst 
hittas i webbverktyget VISS, Vatteninformationssystem Sverige. Kategorier av 
Ekologisk, kemiskt och kvantitativ (grundvatten) vattenstatus redovisas, utifrån 
förekomstens befintliga situation eller de krav som ställs, och i klassificering av måttlig 
status, god status, otillfredsställande eller att god status ej uppnås.  

I slutet av avsnittet ges kartmaterial med en kommunövergripande summering. 

För en aktuell bild av vilka vattendrag som omfattas av skydd, normer och 
restriktioner hänvisas i första hand till Webbverktyget VISS, 
Vatteninformationssystem Sverige. 

• Länsstyrelsernas WebbGIS (lansstyrelsen.se)

Den ekologiska statusen baseras på biologiska kvalitetsfaktorer som beskriver växt- 
och djurlivet i vattenförekomsten, såsom vilken fauna som återfinns, rådande 
syreförhållanden, grad av övergödning eller försurning och möjligheten för växt- och 
djurliv att sprida sig upp- och nedströms. Totalt har kommunen fyra sjöar och 
tjugofyra vattendrag med måttlig status samt två vattenförekomster.  

Otillfredsställande ekologisk status anges för Ingarpasjön och Nyemålaån mellan 
Linden och Ögeln. Ingarpasjöns status är till följd av övergödning och morfologiska 
förändringar, vilket påverkar vattenlevande organismers status. Kommunen arbetar 
med information till de fastighetsägare, jordbruksföretag och fiskevårdsföreningar 
som bidrar till statusen. Kommunen erbjuder också rådgivning och visst ekonomiskt 
stöd för förbättrande åtgärder. Under de senaste åren har det funnits statliga bidrag att 
söka, vilket skapar goda förutsättningar för åtgärder. Kommunen arbetar i nutid med 
att förse Ingarp med kommunalt vatten och avlopp, vilket kommer påverka kvaliteten 
på Ingarpasjön positivt.  

Vattendraget Nyemålaån bedöms ha otillfredsställande ekologisk status till följd av 
konnektivitetsförändringar, morfologiska- och flödesförändringar. Dessa ger en effekt 
på vattenlevande organismers status. Vattenförekomsten är påverkad av försurning, 
men pågående eller tidigare kalkning har upprätthållit en bra vattenkvalitet. Statusen 
har försämrats en klass sen förra cykeln på grund av ändrade metoder för bedömning 
av status. Eksjö kommun saknar rådighet, då kommunen inte äger dammen och har 
små möjligheter att genomföra åtgärder. Informationsinsatser är aktuella och i detta 
fall ihop med tillhörande kommuner.  

Den kemiska statusen bestäms genom att mäta halterna av föroreningar och 
miljögifter och jämföra dem mot gränsvärden. I samtliga av Sveriges 
ytvattenförekomster överskrids värdena för kvicksilver och polybromerande 
difenyletrar (PBDE), vilket gör att problem med andra prioriterade ämnen riskerar att 
överskuggas. Eksjö kommun har tidigare inte haft problem med kemisk status i sjöar 
och vattendrag, vilket tyder på att nuvarande status sannolikt beror på just kvicksilver 
och polybromerande difenyletrar. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=3e0dd9145e6e44f298111f47f5b4184d
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Torsjöån ligger strax söder om Eksjö tätort och förbinds med Kvarnarpsån och 
Eksjöån. Området sammanfaller med bland annat Havraviksjön ytterligare söderut 
med förbindelse till Solgenån vidare österut. Vattenförekomsten uppnår inte kraven 
för god kemisk status eftersom gränsvärdet för tributyltenn i sediment överskrids. 
Halterna har mätts i sediment i Kvarnarpasjön. 

Sett till kemisk status finns ett par ämnen där det är känt att halter överstiger 
riktvärden. Det bör även noteras att flera ämnen inte har klassats i vissa 
vattenförekomster, och att annat det alltid finnas kan problematik som i nutid ännu 
inte är känt. För en aktuell och enkel översikt hänvisas till Vattenkartan hos 
länsstyrelsen. God status uppnås ej för bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar samt tributyltenn (TBT) i Torsjöån 

• Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån - Vattendrag - VISS - 
VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) 
 

I området uppnås inte god kemisk ytvattenstatus på grund av högra halter bromerad 
difenyleter. Utsläpp av polybromerade difenyletrar har under lång tid skett i både 
Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig 
atmosfärisk deposition av dessa ämnen. Ett undantag i form av mindre strängt krav 
har satts för bromerade difenyletrar. Halterna bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i 
samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt 
omöjligt att sänka halterna av polybromerade difenyletra till de nivåer som motsvarar 
god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga 
luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i 
dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av får 
dock inte öka. 

Samma område omfattas av höga halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ett 
undantag i form av mindre strängt krav har satts för kvicksilver (Hg). Halterna av 
kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet 
för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver 
till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av 
kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga. I Sverige har 
en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid 
ackumulerats. Problemet bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i 
dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av 

kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till 
sänkt status för Hg ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk 
deposition.  

Ställningstagande och arbete 
Åtgärder för att uppnå god kemisk status till 2021 kommer inte att kunna genomföras 
i tid. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt. 
Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så snart 
som möjligt för att nå målet om en god kemisk status till 2027. 

Alla åtgärder ska utgå från nuläget och önskad vattenkvalitet. Det är viktigt att 
rådgivningen för Torsjöån efterlevs för att inte försämra situationen. Det är särskilt 
viktigt att de vattenförekomster som är av måttlig och god ekologisk status inte 
försämras. För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för övriga vattenförekomster 
följs och förbättras ska kommunen arbeta med: 

• Olika typer av dagvattenförbättrade åtgärder  

• Informationsinsatser 

• Följa de bidragsformerna som finns inom området 

• Kalka vattenförekomster med försurningsproblem 

• Utvidga verksamhetsområde för kommunalt VA, förnyelseåtgärder i 
ledningsnätet och åtgärder som förbättrar reningsverkens reningsprocess  

• Återställa våtmarker 

• Förbättra konnektivitet genom fysiska åtgärder 
 

Kommunen ser en framtida utmaning med att förbättra konnektiviteten i kraftigt 
modifierade vatten. Kommunen saknar delvis rådighet i frågan, men är delägare i 
Allmänningsån (Hyttens kvarn och Fällbo hemsdamm), Bruzaån (Mariannelund 
nedre) och Eksjöån (Nifsarpsmaden och Kvarnarp, Munkakvarn). Här kommer 
konnektivitetshöjande åtgärder genomföras, exempelvis återställande till naturliga 
flöden genom att riva ut dammar eller anpassningsåtgärder såsom 
faunapassage/fiskvägar.   

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79794749#pagemodule50
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79794749#pagemodule50
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Bild 38 - Del av Eksjöån 

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets 
kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom 
marken och sjunker neråt för att sedan kunna utvinnas till dricksvatten. I Eksjö 
kommun hämtas allt dricksvatten från grundvattenförekomster, som är kartlagda av 
svensk vattenförvaltning och grundvattenmagasin är karterade av SGU. I Eksjö 
kommun uppnår nästan alla grundvattenförekomster god kemisk och kvantitativ 
status. Förekomsten i kommunens mellersta del uppnår inte god kemisk status på 
grund av höga halter arsenik. Problemet är väl känt och åtgärder har genomförts, men 
halten av arsenik i grundvattnet är fortfarande hög. Provtagningar görs regelbundet.   

Ställningstagande 

• Kommunen ska verka för förbättrad kvalitet på de vattenförekomster som

inte når god status, samt för att vattenförekomsters status inte försämras.

• Kommunen ska undvika all typ av planering som kan riskera inverka negativt

på miljökvaliteten för grundvatten.

Enskilda avlopp 
Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till mängden kväve och 
fosfor i vattendrag, sjöar och kustvatten. Dessa näringsämnen kan stimulera algtillväxt 
som orsakar övergödning. Övergödningen kan leda till syrebrist eftersom det behövs 
syre för att bryta ned algerna. Avloppsvatten innehåller bakterier, virus och parasiter 
som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur om vattnet inte hanteras 
rätt. I avloppsvattnet finns också metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. 
Många av de ämnen som släpps ut binds till partiklar och ackumuleras i 
bottensedimenten. Detta kan ge negativa effekter på de växter och djur som lever i 
vattnet eller i sedimenten.  

I kommunen finns drygt två tusen enskilda avlopp. Ungefär 60 procent av dessa 
bedöms uppfylla miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Tillstånd för 
anordningar där reningsförmågan inte kan mätas, till exempel infiltrationer, 
tidsbegränsas till tjugo år då reningsförmågan försämras med tiden. Anläggningar där 
reningsförmågan kan mätas, markbäddar och minireningsverk, kan nyttjas så länge de 
uppnår gällande funktionskrav.  

Krav på hög skyddsnivå från miljösynpunkt ska ställas i omvandlingsområden kring 
sjöarna Södra Vixen, Talluddasjön, Långanäsasjön, Hunsnäsen, Klackasjön, 
Havravikssjön och Älghultasjön. Sjöarnas värde ska betraktas i lokaliseringsprövning 
för utveckling av bostäder eller verksamheter. Hög skyddsnivå från miljösynpunkt 
innebär att det ställs högre krav på rening av fosfor och kväve än vid normal 
skyddsnivå. Syftet är att minska risken för spridning av smittämnen från avlopp till 
exempel badplatser och dricksvattenintag. Det medför ett skyddsavstånd på hundra 
meter, och generellt femtio meter för övriga sjöar.  

Ställningstagande 

• Ny bebyggelse ska prioriteras i områden som är anslutna till kommunalt VA-

nät eller där det finns förutsättningar att göra detta.
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Försurning 
Försurningen är ett av kommunens allvarligaste miljöproblem och påverkar den 
biologiska mångfalden i mark och vatten, skogsproduktion, jordbruk, fiske och 
dricksvattenkvaliteter. Eksjö kommun utsattes fram till slutet av 1900-talet för en hög 
belastning av försurande ämnen. Som åtgärd påbörjades kalkning av sjöar och 
våtmarker för att kunna restaurera dessa vattenmiljöer. Kalkningsinsatserna har som 
målsättning att bevara liv och en biologisk mångfald i våra ytvatten.  

Kalkningens omfattning har minskat på grund av mindre surt nedfall. I 
kalkningsplanen för kommunen preciseras de kalkningsinsatser som görs årligen. Det 
är nödvändigt att kalkningen fortgår kontinuerligt. Längre uppehåll innebär att 
tidigare kalkningsinsatser är bortkastade och att vatten som regelbundet kalkats 
snabbt återförsuras med skador på växt- och djurliv som följd. 

Övergödning 
Övergödning orsakas av kväve- och fosforföreningar, näringsämnen som tillförs mark 
och vatten direkt eller indirekt genom läckage eller luftnedfall. Mindre recipienter och 
känsliga vatten får ibland ta emot ett alltför näringsrikt vatten vilket ger problem som 
igenväxning och algblomning. De största föroreningskällorna är jord- och skogsbruk, 
kommunala reningsverk, biltrafiken och enskilda avlopp. Tekniken vid reningsverken 
har förbättrats för att minska problemen. 

Kommunen arbetar med att inventera och åtgärda enskilda avloppsanläggningar med 
bristfällig rening. För att skydda utsatta recipienter genomförs dagvattenåtgärder. Till 
jordbruket sker återkommande informationsinsatser. Projektet för Skiverstadån är ett 
exempel som innebar återställning av våtmarker och införande skyddszoner, som 
insats mot övergödning från jordbruk. 
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Kommunens avfallsplan redovisar åtgärder för att minska avfallet och dess farlighet. 
Den kommunala avfallshanteringen är utlagd på entreprenad och drivs av Eksjö 
Energi AB. För byggavfall, schakt och jordmassor, rekommenderas att man så långt 
som möjligt återanvänder eller återvinner material.  

Hushållens brännbara avfall transporteras till värmeverket i Eksjö. Här förbränns det i 
en anläggning med rökgasrening, och värmen används i fjärrvärmenätet. Nuvarande 
tillstånd omfattar förbränning av avfall, biobränslen och olja i fem olika pannor. Vid 
förbränningen uppkommer bottenaska och flygaska. Flygaska klassas som farligt avfall 
och körs till en godkänd deponi i Norge. Bottenaskan klassas som icke-farligt avfall 
och används i dagsläget för täckning av Gyesjötippen.  

I kommunen finns två återvinningscentraler, en vid Östra industriområdet 
(Svarvgatan 4) i Eksjö och en vid avloppsreningsverket i Ingatorp utmed väg 40. 
Hushållen ska lämna sina förpackningar (glas, plast, metall och papp) vid en 
återvinningsstation för Förpackningsinsamlingen (FTI). Hushållen ansvarar för att 
sortera sitt avfall korrekt. 

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för att minska avfallsmängden och öka återvinning.

• Eksjö kommun ska samverka inom avfallsfrågor med andra kommuner.

• Andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning och biologisk

återvinning behöver öka.

• Kommunens webbsida ska hållas uppdaterad med rådgivning och riktlinjer

kring avfallshantering, återvinning och återbruk.

Fjärrvärme används för att förse fastigheter med värme och varmvatten, och innebär 
att flera byggnader är anslutna till gemensam värmekälla, i stället för enskilda system. 
Ledningsnätet är bland annat utbyggt i Eksjö tätort, Mariannelund och Ingatorp med 
nära två tusen anslutna fastigheter. Produktionen sker i fastbränslepannor. I Eksjö 
finns fyra sådana, en avfallspanna och tre för biobränsle, med en total kapacitet på 45 
megawatt och en årlig produktion på 140 000 megawattimmar värme och 15 000 
megawattimmar el. Energiåtervinningen är ett miljömässigt bra sätt att behandla avfall 
som inte kan återanvändas eller återvinnas. Avfallsförbränningen i Eksjö svarar för 76 

procent av värmebehovet och hela elproduktionen. I Eksjö utgör biobränslet cirka 25 
procent av driften för fjärrvärmeverket.  

I Mariannelund finns tre fastbränslepannor för biobränsle och de producerar årligen 
19 000 megawattimmar. I Ingatorp finns en fastbränslepanna för biobränsle som 
årligen producerar 4000 megawattimmar. Samtliga anläggningar är utrustade med en 
reservoljepanna. Utöver dessa finns två större reservoljepannor i Eksjö. 

Ställningstagande 

• Fjärrvärmeverket ska fortsatt drivas med biobränsle.

• Det ska verkas för fler påkopplingar där fjärrvärmenät finns utbyggt. Både

genom att uppmuntra befintliga fastigheter, samt arbeta med förtätning av

bostäder eller verksamhetsområden där anslutningsmöjligheter finns.

• Förnybar energiproduktion ska uppmuntras och kommunen ska ha

planberedskap för olika typer av förnyelsebara kraftkällor.

• Kommunens ska energieffektivisera egna fastigheter och ge råd till företag

och privatpersoner angående energieffektivisering av fastigheter.

• Eksjö Energi AB ska verka för att minska utsläpp från transport av bränsle

samt arbeta för att minska andelen fossilt bränsle i förbränningsanläggningen.

Bland annat genom att uppmana invånare till högre grad av återvinning

Eksjö Energi AB levererar elektricitet till Eksjö tätort och E.ON till övriga delar av 
kommunen. Från och med den 1 april 2018 är all el som distribueras via Eksjö Energi 
AB från förnybara energikällor. I kommunen finns möjligheter för mikroproducenter 
att ansluta sig till nätet, och därigenom sälja ett eventuellt överskott av producerad el. 
Som mikroproducent används den producerade elen i första hand i det egna hushållet. 
Då el som produceras och konsumeras mäts varje timme uppstår det tillfällen när 
produktionen överstiger konsumtionen.  

Eksjö kommun håller sig uppdaterad kring teknikutvecklingen inom energiproduktion 
och energieffektivisering. Fossilfri och klimatsmart energi i högsta möjliga omfattning 
är önskvärd (se nedan). 

Elförsörjningen är en grundläggande förutsättning för utvecklingen av kommunens 
näringsverksamhet och bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av 
elnätet viktigt för att garantera fullgod leveranssäkerhet och en bidragande faktor till 
det förnybara samhället. 
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E.ON har nätkoncession för område gällande ledningar inom Eksjö kommun.
Genom detta är bolaget, enligt ellagen, ensamt skyldigt att ansluta nya elanläggningar.
Eksjö Elnät AB innehar områdeskoncession och svarar för eldistributionen inom
Eksjö tätort men matas i sin tur av E.ON från regionnätet. E.ON arbetar just nu med
ett flertal projekt i Eksjö kommun för att både ansluta nya kunder och skapa
robusthet i elförsörjningen i kommunen. Bland annat pågår arbete med att ansluta en
vindkraftspark vid Bruzaholm med en ny luftledning på 130 kilovolt.

Det är viktigt att se energiförsörjningsfrågan ur ett helhetsperspektiv och att det 
framtida energibehovet uppskattas till tidshorisonten för utbyggnadstakten. Till det 
adderas de trender som påverkar behovet av el såsom ökningen av eldrivna 
transporter och uppbyggandet av nya laddningsmöjligheter. Allt detta sammantaget 
påverkar den kapacitet som behövs i lokalnätet och kanske även i det överliggande 
regionnätet. 

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för att markförlagda elledningar ska anläggas vid nya

projekt i stads- och tätortsmiljöer, samt att befintliga luftburna kraftledningar

ska markförläggas där det är tekniskt möjligt, rimligt och gynnar samhället

och utveckling.

Frågan om att gräva ned ledningar är långt mer komplex än att åstadkomma

ett kabelschakt, och dialog behöver föras tidigt med ledningsägarna.

• Kommunen ska uppmuntra till startande av fler mikroproducenter.

• Det ska eftersträvas att all el som distribueras inom kommunen ska vara från

förnybara energikällor.

Nätet täcker idag cirka 95 procent av fastigheterna inom kommunens orter. I 
tätorterna är ambitionen att planera utbyggnaden tillsammans med andra 
ledningsägare eller projekt kring gator. Detta för att göra så få och små ingrepp som 
möjlig. Tätorterna beräknas vara helt utbyggda kring år 2023. 

En förutsättning för att personer och företag ska etablera sig på landsbygden är 
tillgång till infrastruktur, som anslutning till ett fibernät. För kommunens del är detta 
en viktig aspekt, då landsbygden och de mindre orterna rymmer stora delar av 
befolkningen. Samhället blir även alltmer oberoende av plats, genom bland annat 
distansarbete, vilket ställer höga krav på stabila kommunikationsnät. Eksjö Energi AB 

ansluter i samband med VA- och fjärrvärmeutbyggnad, i byalagsform eller i 
tätortsprojekt, kontinuerligt villor och företag till fibernätet. 

Nätet på landsbygden är väl utbyggt, men det återstår en hel del områden. I dessa 
finns det generellt stora utmaningar, såsom långa avstånd med få möjliga anslutningar. 
Vissa områden kräver därför ekonomiskt stöd för att det ska vara möjligt. Fram till 
dess att det finns en lösning fokuseras utbyggnaden inom landsbygden till de områden 
där förutsättningarna är rimliga. Kommunen arbetar för förbättrad mobil täckning i 
hela kommunen, samt att fler ska ansluta sig till fibernätet.

Nedan beskrivs de energislag som klassificeras som fossilfria och är relevanta för 
kommunen. Hit hör i nuläget vattenkraft, biobränslen, solkraft och vindkraft.   

Ovan beskrevs fjärrvärmeverket, som producerar både el och värme. Denna typ av 
infrastruktur ligger i gränslandet mellan förnybart och fossilt, då den hanterar både 
förnybart bränsle som papper, men även fossil plast som inte har återvunnits. 
Geoenergi kan bidra med positiva effekter, och nämns därför inom samma tema 
nedan. 

För arbetet med dessa energislag finns regionala mål. Den gällande visionen i länets 
klimat- och energistrategi är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 
år 2045, och att länet till år 2050 minskar behovet av energi med knappt 40 procent 
jämfört med år 2007. Eksjö kommun har ställt sig bakom målet och förankrat arbetet 
i sin Miljöpolicy (2021). Klimatsmart innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att 
minska våra utsläpp av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de 
klimatförändringar som sker. Det innebär att: 

• De klimatsmarta valen och besluten är självklara för alla som bor och arbetar
i samt besöker länet.

• Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom
ett överskott till energiomställningen.

• Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatförändringar som sker.

• Vår samverkan och kunskap fortsätter att utvecklas och spridas.
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Vattenkraft är energi som utvinns från strömmande vatten i ett vattenkraftverk. Den 
är driftsäker, billig och reglerbar och kan snabbt anpassas till de förändringar i 
konsumtionen av el, vilket gör den viktig i arbetet med förnybar elproduktion.  

Vattenkraften kan innebära viss miljöpåverkan. Kraftverksdammarna utgör 
vandringshinder för ett flertal fiskarter. Svängningarna i vattenståndet gör att 
strömfårorna varierar mellan torrlagda eller vattenfyllda och att näringsämnen 
transporteras bort från strandzonerna. 

Inom Emånområdet finns ett antal vattenkraftverk. Ett av dessa finns i Bruzaholm 
och ägs av Bruza Hydroelektriska AB samt med E.ON Elnät Sverige AB som 
nätägare. Anläggningen har en effekt på cirka 0,2 megawatt och finns inom 
bruksområdet. Förutsättningarna för vattenkraft är generellt låga inom kommunen. 

Ställningstagande 

• Kommun ställer sig positiv till vattenkraft, där anläggning är möjlig utan 

betydande inverkan på miljö och djurliv. 

 

Bild 39 - Solceller på tak 

 

Biobränslen kan utgöras av exempelvis toppar, grenar och gallringsvirke 
från skogsbruket, eller odlade energigrödor. För ökning av hållbar 
biobränsleproduktion är det viktigt att beakta skogsmarkens långsiktiga 
produktionsförmåga och får inte leda till försämrad miljö i andra avseenden. En viss 
del av de negativa effekterna kan motverkas genom askåterföring. 

I Eksjö tätort drivs fjärrvärmeverket till viss del med biobränsle. I tätorten finns även 
tankstation för biogas. Eksjö kommun ingår i Överenskommelsen om biogas i Jönköpings 
län, och arbetar för att uppfylla de formulerande åtagandena.   

Ställningstagande 

• Kommunen arbetar för successiv omställning till hållbara drivmedel. 

• Kommunen är positiv till ett ökat uttag av biobränsle från skogsbruket. 

• Eksjö kommun arbetar enligt länets överenskommelse om biogas. 

Geoenergi är ett samlingsnamn för mark-, berg- och sjövärme respektive -kyla och är 
solenergi som lagras i marken, berggrunden och i vattnet. Värmen flyttas från marken, 
berggrunden eller vattnet till en byggnads vattenburna värmesystem. Geoenergi bidrar 
inte till elproduktion men ersätter exempelvis direktverkande el och uppvärmning 
med fossila bränslen, vilket gör att den klassas som förnybar. Inom kommunen är 
både jord- och bergvärme vanligt. 

Värmepumpar som används för att ta tillvara värmen från berg, jord, grund- och 
ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt då de installeras i samband med 
avveckling av oljecistern eller vedeldning. Värmepump kan dock ibland påverka 
grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. För att ha en kontroll på var 
anläggningar finns behöver därför installationerna anmälas till kommunen. 

Viljeriktning 

• Eksjö kommun är positiva till användande av geoenergi och bistår med 

kunskap i frågan. 
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Solkraft har stora potentialer som vi ännu inte lyckats göra till en del av vårt samhälle. 
Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 
000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Till exempel tar ett vanligt 
villatak i Sverige emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad huset gör av med i 
energi årligen. Solkraft ger mest energi under klara dagar på sommarhalvåret, men 
fungerar även om det är mulet eller vinter.  

Kommunen ser en stor potential för utveckling av solkraften och ska under de 
kommande åren studera lämplig plats för en storskalig solcellspark i Eksjö tätort. Att 
ett område är detaljplanelagt för ett annat område är inget hinder för en solcellspark. 
Markområde för industri skulle kunna vara aktuellt.  

En solcellspark kräver generellt inget bygglov om den uppförs utanför detaljplanelagt 
område, vilket dock transformatorstationen gör. Den 1 augusti 2018 infördes 
undantagskriterier för krav på bygglov. För att uppfylla kriterierna om undantag måste 
anläggningen följa byggnadens form och får inte monteras på byggnader av särskilt 
värde. Den får inte heller ligga inom eller i anslutning till områden som är av 
riksintresse för Försvarsmakten.  

Platsval och anpassningar av anläggningen ska göras så att områdesskydd och 
livsmiljöer för fridlysta arter inte störs. Det kan därför bli aktuellt med funktionella 
korridorer eller passager för djur, som begränsar barriäreffekterna. Berörs skydd som 
reservat, strandskydd eller Natura 2000 krävs det tillstånd.  

• Hur påverkas människors möjligheter att röra sig i landskapet?  

• Finns det höga naturvärden i området?  

• Berör solcellsanläggningen ett skyddat område?  

• Påverkas kulturmiljön av solcellsanläggningen? 

• Hur påverkas riksintressen?  

• Ska anläggningen byggas på brukningsvärd jordbruksmark? 

Ställningstagande 

• Kommunen arbetar för att de kommunala verksamheterna i större 
utsträckning ska få sin energi från egna solenergianläggningar. 

• Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen av solcellsparker. 

• Kommunen bistår med information om solkraft och mikroproduktion. 

Elektrifieringen går kraftigt framåt och Eksjö kommun behöver göra val kring sin 
medverkan till utvecklingstakten. Elektrifieringen av fordonsflottan kräver i dagsläget 
en större och mer komplex infrastruktur jämfört med fordon som drivs av andra 
bränslen än el. I takt med att laddning kommer att möjliggöras i hem och på 
arbetsplatser, samtidigt som räckvidden ökar, minskar behovet av offentliga 
laddmöjligheter. Samtidigt är den offentliga laddplatsen viktig för kommunens 
attraktivitet, för turism och långväga besökaren.  

De kommande åren bedöms behovet av en uppbyggnad av en grundinfrastruktur för 
laddning av elfordon vara nödvändig i främst Eksjös stadsområde och Mariannelund, 
med vissa punktinsatser i övriga orter. Laddkapaciteten bör variera utifrån fordonets 
vistelsetid på respektive plats. Exempelvis bör snabbladdare fokuseras till platser där 
besökaren kan förväntas vistas en kort tid, som restauranger, och långsamladdning 
kan etableras i anslutning till resecentrum eller större arbetsplatser.  

Ställningstagande 

• En plan för utbyggnad av laddinfrastruktur ska tas fram. Den behöver utreda 
kapacitet i elnät, strategiska platser och ekonomiska aspekter. 
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Vindkraften står just nu för 16 procent av Europas elproduktion. Under år 2020 
producerades 159 terawattimmar el i Sverige, mestadels av vattenkraft och kärnkraft. 
Tillsammans svarar de för 75 procent av den totala produktionen av el. Resten 
produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Hela 
energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste 
energislagen för att minska koldioxidutsläppen. Vindkraft har i likhet med våg-, sol- 
och vattenkraft stora fördelar då den är oberoende av bränsle. Det innebär att vi 
slipper vara beroende av import för att kunna trygga vår energiförsörjning, och att 
tillgången till el oavsett vad som sker i omvärlden.  

Vindkraftens potentialer  
Vindkraftsverk är en aktuell fråga utanför tätorter då de kräver en stor omgivning. En 
etablering av vindkraft medför även installation av el- och vägnät samt kringytor i 
anslutning till vindkraftverken, för bland annat kranplats och fundament. I 
översiktsplanens förslagsdel, och avsnittet om Vindkraftsutveckling ges förslag till 
områden i kommunen för vindkraftsutveckling.  

Vindkraftverkens placering innebär ofta kollisioner med andra intressen. Verken 
bedöms ofta inverka negativt på landsbygdens utveckling, bevarande av landskapsbild 
eller värnande om biologisk mångfald. Verken medför även risker eller olägenheter, 
som skugga och buller. I Eksjö kommun produceras el i kraftvärmeverket eller 
levereras från det nationella stamnätet. För att ersätta elleveranserna från stamnätet 
som är ca. 190 gigawattimmar (25 procent av den totala energitillförseln inklusive. 
transportbehovet) krävs drygt 20 vindkraftverk om 3 megawatt. 

Energikällor såsom vindkraft kan kombineras med lagringsbar energi som till exempel 
biobränslen och utgöra basen i kommunens totala energiförbrukning.  

Processer och byggnationer 
Vindkraftverk prövas enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen beroende på dess 
storlek. Prövningar hanterar bland annat störningar för omgivningen i form av ljud 
och skuggbildning. En miljökonsekvensbeskrivning, alternativt miljöprövning, måste 
alltid finnas med i ansökan för anläggningen.  

 

Placering och beaktande 
Avståndet mellan vindkraftverk och bostäder styrs genom Naturvårdsverkets 
riktvärden för ljudnivåer från vindkraftverk, vilket i nuläget innebär högst 40 dB(A) 
utomhus vid bostäder. Eksjö kommun anser att vid vindkraftsparker ska ett minsta 
avstånd vara 1000 meter till bostad, eftersom en vindkraftsanläggning får en så pass 
dominant effekt i landskapet. Till medelstora anläggningar ska det vara minst 500 
meters avstånd.  

Vid en vindkraftsetablering i anslutning till allmän väg eller järnväg måste samråd 
hållas med Trafikverket. Det hålls även samråd med Försvarsmakten och Terracom, 
för att kontrollera att det inte stör deras verksamhet. Då vindkraftverk kan påverka 
inflygning ska det samrådas med berörda flygplatser om byggnadsverk högre än 20 
meter. Jönköpings flygplats MSA-område sträcker sig in i kommunens västra del.  

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar av kraftledningar anser 
Transportstyrelsen att master och vindkraftverk bör placeras minst 100 meter från 
ledningar med en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från kraftledning vid 
en totalhöjd över 50 meter. Samråd med E.ON Elnät görs då master eller 
vindkraftverk uppförs inom 300 meter från luftburna kraftledningar.  
Flyghinder och höga objekt 

Etableringar av vindkraftverk eller byggnation av höga objekt innebär ett stort ansvar 
med anledning av luftfart, både gentemot Försvarsmakten och Luftfartsverket. 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, 
byggnader eller motsvarande som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska 
remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. 
Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona 
remitteras. Samråd sker då inte enbart med Försvarsmakten när det gäller höga objekt, 
utan även med Luftfartsverket för civil luftfart. Vidare ska alltid samråd ske med 
berörda flygplatser inom 60 kilometer radie från det objekt som är högre än 20 meter 
över mark eller vattenytan som ska uppföras. 

För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall samrådas 
med Försvarsmakten. Observera skillnaden i höjder gentemot civil luftfart ovan. 

 

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/fossilfria-framsteg/vindkraft
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/fossilfria-framsteg/vindkraft
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Vision, mål och utvecklingsinriktning 
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Denna del inleds med en beskrivning av stadsbyggnadsvisionen. Detta är en version 
av Eksjö kommuns vision och dess tre fokusområden; Den hållbara, den nära och den 
aktiva kommunen. Härefter ges målen för översiktsplanen och en hållbar utveckling. 
Därefter följer strukturbilden, som utifrån olika teman anger den 
kommunövergripande utvecklingsinriktningen.  

Den strategiska delen ger därefter sju planeringsinriktningar som planeringen för den 
framtida mark och vattenanvändningen särskilt ska fokusera kring. De kan ses som 
fokusområden eller teman. I den senare delen ges planeringsriktlinjer för respektive 
tema. Dessa är mer detaljerade än de föregående stegen och redovisas tillsammans 
med markanvändningskartor.  

Hierarkin för planförslaget är således vision, mål, utvecklingsinriktning (strukturbild), 
planeringsinriktningar och planeringsriktlinjer.  

 

Bild 40 - Illustration av kvarteret Tingshagen färdigbyggt. 

 

Visionens tre fokusområden; Den hållbara, den nära och den aktiva kommunen, nås genom 
att hela kommunen eftersträvar målen, såväl invånare som företag och kommunens 
olika sektorer. För att denna ska kunna tolkas och hanteras inom översiktsplanering 
har den bearbetats till stadsbyggnadsvisionen. Vad kan översiktsplanen och samhällsplaneringen 
bidra med i arbetat med att uppnå den kommunövergripande visionen? 

Genom översiktsplanen och efterföljande arbete kan vi: 

• Planera för ett varierat utbud av funktioner, verksamheter och bostadstyper i 
kommunens, utefter olika orters förutsättningar. 

• Säkerställa allmänna platser av hög kvalitet och för olika typer av användning. 

• Utveckla kvaliteten på offentliga rum för vila, aktivitet och rekreation.  

• Bevara eller stärka kopplingar mellan stadsmiljö, natur och landsbygd. 

• Ha en beredskap för att främja nyetableringar samt utveckling av befintligt 
näringsliv. 

• Arbeta för att reducera motortrafik genom att utveckla möjligheterna för 
andra färdsätt inom och mellan olika orter. 

• Främja en levande landsbygd och inflyttning till orter utanför Eksjö tätort. 

 

 

Bild 41 - Vinjett för kommunvisionen 
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Den hållbara kommunen präglas av en effektiv markanvändning. Det är enkelt att ta 
sig mellan olika funktioner i stadsmiljön, då dessa finns samlade i aktiva och 
inbjudande stråk och placerade i byggnader som rymmer olika funktioner. Ofta finns 
butiker, handel och restauranger i bottenplan och bostäder i de övre våningarna. 
Detta är ett resultat av att kompletteringar av stadsmiljöerna varit högst prioriterat, 
och resulterat i ett dynamiskt och levande stadsområde.  

Stadsmiljön är av hög kvalitet, både till utbud och estetik. Arkitekturen är klassisk 
men modern. Nybyggnationer har sällan färre än fyra eller sex våningar i centrum och 
stadsområdet, till följd av att marken värderas högt. Områden mellan kvarter har 
utvecklats till offentliga rum. Stadsnära aktivitets- och grönområden är lättillgängliga 
och förbinds genom gröna korridorer till de större och friväxande naturområdena i 
utkanten av staden.  

Till följd av ett lägre bilberoende och en global omvärdering av motortrafikens roll, 
präglas kommunens orter av färre fordon. Resor mellan orter sker till största 
utsträckning med tåg, buss och cykel. Stadsbilden har förbättrats då skyltar, 
markeringar och anpassningar för trafikens framkomlighet inte längre behövs, och det 
är tydligt att fotgängare och cyklister är prioriterade. Samtidigt har tidigare 
parkeringsytor successivt kunnat omställas till byggrätter, med småskaliga parker eller 
stadsrum. Fler av ytorna rymmer bostäder som enklast angörs med cykel. 
Parkeringsplatser som fanns på Stora torget, Nybrotorget och Hotellträdgården finns 
nu samlade utanför centrum. De allmänna platserna har i stället omvandlats till 
mötesplatser och rum för människor. Effekter som god luftkvalitet, bättre 
vattenkvalitet, lägre bullernivåer och ökad trygghet är direkt synliga.  

Social hållbarhet och gemenskap förenas med god bebyggd miljö. Kommunens orter 
utvecklas med hänsyn till värdefulla miljöer, både naturliga och anlagda, och präglas 
av varierade bostadsformer för livets olika perioder. Orterna omges av en levande 
landsbygd. Här finns värdefull biologisk mångfald, jordbruksmark och möjligheter till 
ett stillsamt boende. Sjöarna är många, och utgör ett system av naturresurser och 
ekosystemtjänster som värderas högt av kommunen. 

 

 

Det finns stora förutsättningar för friluftsliv, rekreation och idrott i hela kommunen 
inom anlagda områden och naturliga miljöer. Föreningars möjligheter att utvecklas, 
förutsättningarna för spontanidrotten och en aktiv fritid är högt prioriterat. Till följd 
av en minskad intensitet av skogsbruk har kommunen år 2040 ett större utbud av 
fredade strövområden och miljöer för växt- och djurliv. Dessa områden vävs samman 
med stöd av Höglandsleden i östvästlig riktning, eller i nordsydlig riktning med stöd 
av sjöar, jordbruksmark och andra naturmiljöer. Hänsynen till natur och friluftsliv och 
andelen reservat i länet har ökat dramatiskt.  

I orter finns lokaler för olika verksamheter att tillgå, och kommunen arbetar även för 
ett aktivt näringsliv för att främja möjligheterna till utbud och arbetsliv inom 
kommunen. Samhällsbyggnadssektorn har en hög planeringsberedskap och tydlig 
markplanering för olika verksamhetstyper, för att kunna främja nyetableringar eller 
bemöta nya behov hos befintliga funktioner och verksamheter.  

 

Mellan orter är det enkelt och tryggt att cykla och landskapet upplevs väl 
sammankopplat. Det pendlas i hög utsträckning med cykel mellan bostadsområden, 
arbetsplatser och skolor. Turtätheten för kollektivtrafik är hög, och det finns gott om 
pendlarparkeringar och laddplatser i strategiska lägen.  

Kommunens orter har kontinuerligt kompletterats med verksamhetslokaler eller 
bostäder, till tätare strukturer som bidragit till ett minskat behov av bil. Strategin har 
varit att arbeta inom orterna snarare än att låta utglesningen fortsätta. I Eksjö tätort är 
gång-, cykel- och kollektivtrafik i framtiden de helt dominerande trafikslagen. Detta 
har lett till att en stor del breda stadsgator har byggts om.  

Väg 40 är lättillgänglig från Eksjö, där även nya handels- och verksamhetsområden 
finns som attraherar kunder från hela länet. Den digitala utvecklingen av samhället har 
gett möjligheter till en vardag med färre trafikrörelser, men också andra arbetssätt. 
Ärenden eller handel kan många gånger ske från alternativa platser. Företag och 
verksamheter är inom vissa branscher inte längre beroende av att kompentens finns 
inom orten. En mängd kontor har anställda som arbetar i andra delar av regionen eller 
världen. Då avståndet till arbetsplatsen blivit mindre relevant har alla av kommunens 
orter fått en ökad inflyttning. I stadsmiljöer har vissa kontorsbyggnader omställts till 
bostäder eller kombinerats med andra funktioner.  
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För att stadsbyggnadsvisionen ska uppnås behöver Eksjö kommun till år 2040 ha: 
1. en kontinuerligt ökande befolkning, och ett tillskott på minst 60 nya bostäder 

per år, 

2. ett kontinuerligt inflöde av förfrågningar för varierade 

verksamhetsetableringar, 

3. och vara en livskraftig kommun med god miljö. 

 

Målen är medvetet formulerade som breda. De är satta utefter kommunens vilja, 
kapacitet och befolkningsprognoser. Inom översiktsplanering behövs den typ av mål 
som kan arbetas mot under lång tid, snarare än att blir färdiga och kunna bockas av 
inom kort tid. Mål hanteras även i efterkommande planeringssteg, som program och 
detaljplanering. 

I Eksjös kommunprogram sätts målet att invånarantalet i Eksjö kommun ska öka med 
minst 130 nya invånare per år till 2023. En kontinuerlig befolkningsökning och ett 
ökande behov av bostäder gör att översiktsplanen behöver peka ut byggbar mark för 
lång tid framöver, samt för olika typer av bostadsmiljöer. På samma sätt behöver 
strategiska platser för verksamhetsetableringar finnas. Därutöver finns ett ansvar i 
planeringen att säkerställa utvecklingsmöjligheter för befintliga etableringar och 
näringar, samt möjligheter för föreningar, invånare, företag och många fler att trivas i 
kommunen. 
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För att göra det praktiskt möjligt att eftersträva målen har planeringsinriktningar 
skapats. Dessa innebär sju olika teman som ska prioriteras i planeringen, som arbete 
inom natur, trafik eller verksamhetsutveckling. Dessa teman är desamma som synliggörs 
genom strukturbilden, som anger den övergripande utvecklingsinriktningen för Eksjö 
kommun. Genom strukturbilden anges kopplingar och samband mellan 
naturområden som bör eftersträvas, eller vart bostadsbebyggelse ska koncentreras.  

Ledorden för utvecklingen av hela kommunen är att identifiera, värdera, komplettera och 
förädla. De prioriterade inriktningarna går ut på att identifiera värden och möjligheter i 
olika orter, stadsdelar eller områden och både utveckla och förvalta dessa värden. 
Syftet är att öka attraktiviteten, både för nya och befintliga invånare. 
Kvalitetshöjningar kan omfatta ett högre eller varierat utbud av parker, 
fritidsområden, offentliga rum eller fler typer av bostadsområden. Kommunens delar 
har olika förutsättningar i att bidra till den övergripande inriktningen.  

Strukturbilden anger den huvudsakliga utvecklingsbilden baserat på en orts 
potentialer. Vissa orter har höga potentialer att utvecklas som bostadsmiljöer, medan 
andra har bättre förutsättning för att utvecklas till att stödja näringsliv, ge 
arbetstillfällen och besvara behov av nyetableringar. Andra orter får en stor roll när 
det kommer till bevarandet av natur och utveckling av rekreationsområden. Den 
gemensamma karaktären innebär att arbeta inåt, inom orter med befintliga strukturer 
snarare än utbredning. Orter binds samman med grönstruktur, och olika typer av 
stråk för transporter. Strukturbilden redovisar översiktsplanens huvuddrag. Det är 
breda penseldrag och i vissa fall generaliserat.  

• Det går att läsa mer om denna typ av planering hos Boverket. 
Utvecklingsinriktning - PBL kunskapsbanken - Boverket 

 

 

 

Kommunen binds samman av ett landskap av olika miljöer. Nätverket av vattnet, 
skogen, jordbrukslandskapen, de byggda orterna och den öppna naturen är 
utgångspunkten för hur kommunen kan utformas, bevaras och användas. Landskapet 
ger en kommun unika förutsättningar, både restriktioner och möjligheter. Andelen 
värdefull natur, jordbruksmark och vatten dimensionerar möjligheten till byggande 
och möjligheterna att röra sig i och genom landskapet. Generellt behöver all 
exploatering ta stor hänsyn till landskapet.  

Landskapet rymmer inga så kallade stora opåverkade områden. I huvudsak på grund av 
närhet till vägar, skogsbruk, stora jordbrukslandskap och sjöar. Alltså en kombination 
av otillgänglighet och människors påverkan.  

I kartan nedan redovisas naturtyper och byggd miljö som utgör Eksjös landskap, hur 
landskapet hänger ihop, och hur en utveckling kan ske utan att viktiga kopplingar i det 
sammanhängande natursystemet bryts. 

 

Bild 42 - Utdrag ur strukturbilden. Mariannelund sammanfaller med  
öppet landskap i riktningar som är viktiga att bevara. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell/utvecklingsinriktning/
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Kommunens natur är kraftigt varierad men sammanhållen. Den utgörs av 
skogsterräng, mestadels odlad med barrträd, jordbruksmark eller ängar i närheten till 
sjöar. Vissa delar är kraftigt kuperad, av sammanhängande berg och terräng. Bland 
annat österut, norr om Ingatorp och Mariannelund.  

Särskilt värdefulla miljöer finns i kommunens norra delar. Naturreservaten och 
bergsformationerna Skurugata och Stuverydsbäcken är kanske kommunens mest 
besökta. Eksjö kommun ligger ungefär 100 meter lägre än Nässjö kommun. Den 
sluttande terrängen västerifrån utgörs till stor del av friväxande natur, som binder 
samman kommunerna. Skog och natur, med strövområden, stigar, fiskesjöar tar vid 
cirka tre kilometer utanför centrumområdet i Eksjö. Landskapet ger orten ett rikt 
utbud av biologisk mångfald och rekreations- och fritidsområden. I orterna 
Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp sker övergången mellan byggd miljö och natur i 
princip inom orterna. Kopplingar mellan byggd och naturlig miljö är väldigt hög.  

Utöver de friväxande delarna är det areella och produktiva landskapet det i särklass 
största, och karaktäriserar till stor del kommunen. Den odlade skogen finns från väst 
till öst, ibland i sammanhängande arealer och ibland som öar. Generellt finns 
skogsområden koncentrerade i kommunens norra delar. I södra delen av ses tydligt 
hur jordbruksmarken koncentreras kring vattendrag och sjöar. Dessa är ofta historiskt 
påverkade av sjösänkningar, vilket ger ett sluttande landskap mot stränderna. 

Jordbruksmarken är numera klassificerad som ett nationellt intresse. Landskapet är 
därigenom högt bevarandevärt och ska enligt gällande miljöbalk hanteras återhållsamt 
för annat än sitt syfte – odling och jordbruk. Landskapet som resurs beskrivs ovan, under 
avsnittet om areella näringar. 

 

 

 

 

 

Det omfattande vattensystemet av Emån ger ett stort avtryck. Flödet fördelar sig 
inom kommunen i en mängd sjöar och vattendrag. Eksjöån genom tätorten är kanske 
det mest påtagliga vattendraget. Österut sammanfaller en mängd mindre vattendrag 
till Brusaån, som löper genom samtliga större orter. Vattendragen omges ofta av 
värdefull natur och binder samman sjöar av riksintresse.  

Södra delarna av kommunen rymmer de större sjöarna Solgen, Mycklaflon och Bellen. 
Mycklaflon är tillsammans med Försjön, norr om Hult, riksintressen och skyddade 
Natura 2000-områden. Väster om Eksjö tätort ligger Norra och Södra Vixen. Även 
dessa sjöar är skyddade riksintressen. Alla sjöar binds samman på ett eller flera sätt. 
Stora vattendrag i kommunen är Solgenån och Brusaån. Vattnets roll i landskapet är 
livsavgörande som miljö och resurs, för både människor och djur. 

 

Bild 43 - Vy över Åsjön 
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I kommunen finns ett antal större naturområden av särskilt höga värden. Ofta har 
dessa flera samverkande funktioner. Det kan vara friväxande naturområden med höga 
biologiska värden, genomskurna av stigar för rekreation eller anlagda elljusspår för 
idrott. Dessa är viktiga för hela kommunen och ska bevaras eller utvecklas. I fall där 
områdena inte är direkt överlappande finns länkar med gröna kilar, antingen naturliga 
partier eller anlagda, som bildar ett stort nätverk av rekreations- och naturvärden. 
Varje område är en viktig komponent i sambandet och bidrar till den stora variationen 
grönstruktur som karaktäriserar kommunen. 

Områden som är samlingspunkter för naturmiljö och friluftsliv finns i huvudsak 
runtom Eksjö tätort, och i både anlagd och naturlig form. Området väster om 
tätorten som binder samman Persö med Fällbo, Skedhult, Borgmästarängen och 
Norra Vixen är ett exempel på större sammanhängande område för natur och 
friluftsliv. Där finns fiskesjöar med båtiläggningsplatser, anlagda ridstigar, löpspår, 
mountainbikeleder och mycket mer. I ett närmare perspektiv finns givetvis fler 
områden med höga både sociala och biologiska värden. Det kan handla om 
idrottsplatser eller områden som används av föreningar, och är socialt viktiga. 
Kommunens utbud av mindre och större områden bildar tillsammans en hållbar 
social miljö.  

 

Bild 44 - Mountainbikecykling i skogs- och rekreationsområde 

Särskilda platser av värde för natur och friluftsliv som redovisas i strukturbilden är 
primärt anlagda platser, men som är belägna i naturområden. Det är ofta en 
kombination av värden. Det kan också vara besöksmål som är viktiga för turism och 
upplevelser. Reservat, som Skurugata, är sådan viktig plats, och är särskilt viktiga att 
bevara eller utveckla då det finns så pass många syften och värden. Områden kan 
också vara särskilt viktiga i form av länk mellan naturområden. En handfull mindre 
områden kan tillsammans bilda en värdefull grönstruktur. 

Platser och områden 

• Lövhult i Nässjö är ett sammanhängande natur- och rekreationsområde. 
Området är genom naturlandskap en kommunöverskridande länk.  

• Nf1: Borgmästarängen och Skedhult är tillsammans med sjön Norra Vixen 
kommunens största sammanhängande naturområde för rekreation och 
friluftsliv. Området genomskärs av vandringsleder mellan ängsmark och 
skogsområden. Delområdena inom Skedhult är värdefulla var för sig, och 
bildar tillsammans en ovärderlig struktur för rekreation, djur- och växtliv. 

• Nf2: Persö binder samman Eksjö tätort med naturen västerut. Här finns sjöar 
för bad och fiske, anlagda ridstigar genom skogsområden. Området är 
välbesökt och ovärderligt för rekreation och fritid. Särskilt höga sociala 
värden finns i delarna av Hyttens kvarn, Eksjö golfklubb och Eksjöortens 
Ryttarförening i öster. Området rymmer även höga biologiska värden.  

• Nf3: Brännemon ligger inom Försvarsmaktens område norr om Orrhaga. 
Platsen utgörs av en spårcentral och mängd olika stigar primärt för löpning 
och vandring. Brännemon är en viktig plats för stadsnära rekreation.  

• Nf4: Storegårdsområdet är anlagt för både ordnad idrott och spontanidrott. 
Här finns ytor för skateboard, basket, fotboll, träning och mycket mer i 
anslutning till idrottshallar. Österut finns ett kuperat naturområde med 
elljusspår för löpning och skidåkning. Samma område innehåller 
frisbeegolfbana  

• Nf5: Skidstugeområdet är populärt och viktigt för stadsnära friluftsliv, 
föreningsliv och idrott. Området används året runt, som skidanläggning eller 
för löpning och orientering.  

• Nf6: I ett omfattande naturområde norr om Hult ligger naturreservaten 
Skurugata och Klinten. Klinten omfattar en mängd olika värdefulla biotoper 
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och miljöer. Det finns bland annat en restaurerad våtmark med rikligt fågel- 
och växtliv. Lägergården i reservatets södra del stärker förutsättningarna för 
turism och friluftsliv som en viktig samlingsplats.  
Klinten sammanfaller med Kakelugnsmossens naturreservat söderut. Det 
sammanhängande naturområdet är av högsta biologiska värde, och som 
helhet ovärderligt för tätortsnära friluftsliv.  

• Nf7: Skurugata och Skuruhatt är ett av kommunens mest välbesökta 
naturområden. Reservatet har höga biologiska värden, upplevelsevärden icg 
av vikt för turism och marknadsföring av kommunen. Området har i vissa 
delar anlagts för ökad tillgänglighet. 

• Nf8: Valbacken i norra delen av Ingatorp har en skidbacke med lift, 
utsiktsplats och anlagda stigar i kuperad terräng. Naturområdet genomskärs 
av Höglandsleden, som fortsätter österut genom ytterligare bergsmiljöer. 
Området är av stort värde för rekreation, idrott och föreningsliv och används 
flitigt av närliggande skola och invånarna. 

Stråk 

• Ns1: Höglandsleden löper i östvästlig riktning genom höglands-kommunerna, 
och fungerar som en länk genom att binda samman olika natur- och 
rekreationsområden, byar, orter och mycket annat. Stråket skapar samband 
mellan platser, och är viktigt för rekreation, fritid, turism, djur och växtliv, 
liksom länkningen av olika biotoper och miljöer. 

• Ns2: Stuverydsbäcken i Bruzaholm är ett vattendrag i anmärkningsvärd 
naturmiljö, som genom stråk länkar samman stora skogsområden från norr 
till söder. Området är av högsta värde för både natur och friluftsliv. 

 

 

Bild 45-Skurugata (Nf7) 
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De större områdena är många gånger sammanlänkade genom vattendrag eller 
friväxande natur. Dessa samband finns överallt i landskapet i olika skalor och 
varianter. De är ofta viktiga spridningskorridorer för djur och växtliv. Ett viktigt 
samband är Solgenån. Vattendragen knyter samman sjöarna och naturen runt Norra 
och Södra Vixen med större skogsområden och jordbrukslandskapet söderut i 
riktning mot orterna Höreda och Värne.  

Flera av områdena har på grund av höga naturvärden någon form av skydd. Flera 
sjöar är riksintressen och skyddade Natura 2000-områden. Inget naturområde har 
endast ett värde, utan alltid flera. Det är ofta flera samverkande biologiska värden, som 
sammanfaller med viktiga områden för rekreation. Genom att kartera dessa värden 
ges en heltäckande bild av naturlandskapets funktion. Kartan nedan visar skyddad 
natur, riksintressen, reservat, nyckelbiotoper eller värdefulla vattendrag tillsammans 
med socialt viktiga områden, rekreations- och motionsanläggningar eller 
naturområden med särskilda biologiska värden.  

För information om olika naturreservat, skötselplaner och material, se karttjänsten 
Skyddad natur hos Naturvårdsverket. 

• Skyddad natur (naturvardsverket.se) 

Platser och områden 

• Ns1: Höglandsleden går mellan natur- och rekreationsområdet Lövhult i 

Nässjö, via Skedhult, via reservaten Skurugata, Klinten och Stuverydsbäcken 

och vidare mot Vimmerby. Leden knyter samman flera viktiga biotoper, 

naturmiljöer och mötesplatser. Den fungerar som en spridningskorridor och 

grön kil mellan flera kommuner. 

• Ns2: Stuverydsbäcken i Bruzaholm är ett vattendrag i anmärkningsvärd 

naturmiljö som länkar samman stora skogsområden. Området benämns 

Skrôle Hie, och är en cirka 800 meter lång ravin. I denna forsar bäcken 

mellan branta bergväggar och stora stenblock. Miljön närmast bäcken har 

hög luftfuktighet, vilket är en viktig livsmiljö för många arter. Här finns gott 

om gamla träd, rödlistade mossor, lavar och svampar. Vattendraget är till stor 

del opåverkat och utgör ett samband av högsta värde för biologisk mångfald. 

 

• Ns3: Silverån tar vid norr om Mariannelund och länkar samman de norra 

naturområden med de södra skogarna och sjöarna kring Hultsfred. 

• Ns4: Området mellan Silverån och Stubbaberg väster om Mariannelund och 

Rumskulla i norr är ett stort och sammanhängande område med en mängd 

olika naturtyper. Berg, vattendrag, sjöar, jordbruksmark och ängar bilds 

samman. Hela trakten är av högt värde för biologisk mångfald, och 

tillgängliggörs för friluftsliv genom Höglandsleden. 

• Ns5: Vattendraget Solgenån binder samman naturmiljöer, jordbrukslandskap, 

skogar och sjöar i nordsydlig riktning. Bland annat Solgen, Ingarpasjön och 

Havraviksjön. Sjöarna har alla olika kvaliteter och ån bidrar till ett spännande 

och livskraftigt nätverk av vatten. 

• Ns5: Solgens övärld är samlingsplatsen för en mängd vattendrag. Sjön 

förbinds med stora sammanhängande jordbrukslandskap och sjöar. I mitten 

av sjön finns flera öar, som är bevuxna med skogar av lövträd. Samtliga 

områden är skyddade i syfte att bevara områdena orörda och ostörda, för att 

gynna fåglar och växter som är beroende av naturskogsliknande miljöer. 

 

 

       Bild 46 – Grönstruktur 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/?zoom=7&lat=6391927.65973&lon=503596.53307&baseLayer=terrangskuggning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cmark%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_ytor_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckurvor%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckommunikation%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cjarnvag_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckraftledningar_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cbebyggelse%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cadministrativ_indelning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ctext_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps&layers=1%40nmd-naturtypskartering-maps
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Genom strukturbilden anges den sammantagna utbyggnadsriktningen och de 
utvecklingspunkter dit bostäder och service ska prioriteras. I bebyggelsenoder och 
kring de aktiva stråken för rörelser ska befintliga strukturer stärkas och utvecklas. 
Översiktsplanen redovisar möjligheter till utveckling i alla delar av kommunen, såväl 
inom orter som på landsbygden. Utvecklingen för mindre orter och landsbygd utläses 
genom strukturbilden. De större orterna redovisas även i markanvändningskartor. Det 
ger en kommuntäckande bild i olika detaljeringsgrad.  

I orter är bostäder i kombination med andra funktioner ofta önskvärt, medan 
landsbygdsutvecklingen berör friliggande bebyggelse. För landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, LIS, ges särskilda riktlinjer i senare kapitel. Här eftersträvas en 
utveckling som bidrar till att stärka befintliga bebyggelseområden, öka underlaget för 
skola, kollektivtrafik och annan service. Vissa områden är fritidshusområden, som kan 
utvecklas för permanentbostäder, som i sin tur stärker närliggande service eller andra 
funktioner. På så sätt kan befintlig infrastruktur, teknik och trafiksystem utnyttjas. 

Eksjö kommun omges av ett par regionala kärnor, sådana orter utanför kommunen 
som har en dragningskraftkraft inom hela regionen. Dessa påverkar kommunen på 
olika sätt. Eksjö kommun är sammantaget beroende av detta omgivande nätverk för 
handel, arbetskraft, arbetstillfällen eller kommunikationer.  

Norrut finns Aneby kommun som bidrar med arbetskraft och arbetstillfällen. Väg 32 
har en betydelsefull roll för effektiv trafik hit, liksom till Vetlanda. Sträckan trafikeras 
med buss, och är en viktig förutsättning för det regionala utbytet. Västerut finns 
Nässjö kommun som ger både arbetstillfällen och arbetskraft till Eksjö kommun. 
Orten har ett större utbud av handel och service än Eksjö, och utgör en knutpunkt 
för tågtrafik. Järnvägen mellan kommunerna står inför elektrifiering för att underlätta 
tågtrafik, och väg 40 planeras under samma tid ombyggnad till mötesfri väg för att 
underlätta resor och transporter.  

Mariannelund ligger i närhet till både Vimmerby och Hultsfred kommuner österut. 
Det pendlas åt respektive riktning för en mångfald av syften. Utbudet av handel och 
service är högre i Vimmerby eller Hultsfred än Mariannelund, och närmre beläget än 
Eksjö tätort. Från Hultsfred finns tågförbindelser söder- och österut.  

Centralorten 
Majoriteten av bostadsutvecklingen hänvisas till centralorten. Eksjö tätort har genom 
sitt utbud av sjukvård, service, handel och offentlig förvaltning en stor roll i 
kommunens funktion. Det huvudsakliga underlaget bör fortsättningsvis koncentreras 
hit, och i första hand inom centrum- och stadsområdet. Därefter sker en expansion av 
orten öster- och söderut.  

Serviceorter 

Mariannelund 
En serviceort kännetecknas av att den försörjer en mindre del av kommunen med 
service och handel. Den kan vara betydelsefull för förmedling av service till 
landsbygden och av betydelse för en levande landsbygd.  

Centralorten anges tillsammans med Mariannelund (serviceort) som bebyggelsenoder 
för utökad service av olika slag. I Mariannelund finns ett visst utbud att 
vidareutveckla. Förutsättningar som etablerade verksamheter och hög marktillgång 
finns. Mariannelund ligger i kommunens östligaste del och därmed perifert till 
centralorten. Närheten till andra regionala kärnor ger förutsättningar för att orten kan 
få en starkare roll i både det kommunala och regionala sammanhanget, med utökat 
utbud av service, handel och arbetstillfällen. Detta med stöd av god kollektivtrafik.  

Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Bellö och Höreda 
Flera av kommunens mindre orter fungerar som bebyggelsenoder. De har en stark 
gemenskap och rymmer vissa servicefunktioner. Ingen av orterna har samma utbud 
som centralorten, utan kan ses som ett nätverk av samhällen som stödjer varandra. 
Kommunen ser positivt på att samtliga bebyggelsenoder utvecklas för att ge underlag 
för befintlig och tillkommande service. I de centrala delarna lokaliseras bostäder 
medan verksamheter förläggs längre ut. Vissa av orterna har potential att utvecklas för 
ytterligare etableringar medan andra orter i första hand har roll som bostadsort. 

Höreda har ett starkt underlag för ytterligare service och funktioner, och kan stärkas 

med bostäder, samt idrott, skola och småskalig handel. Här finns god struktur och 

kapacitet redan uppbyggd. 

Bellö är i huvudsak bostadsort samt arbetsplats genom ett större företag. Orten kan 

stärkas med i huvudsak bostäder samt ökande möjligheter för att resa kollektivt till 

och från orten. Hjältevad är i likhet med Bellö en bostadsort samt en tydlig nod för 
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arbetstillfällen. Här finns sedan tidigare många detaljplanerade bostadstomter och 

verksamhetsmark, och generellt bra förutsättningar för att utvecklas. 

Bruzaholm kan utvecklas i sin befintliga form. Genom att förbättra gator, allmänna 

platser och miljöer. I kombination med bullerreducerande och trafiksäkerhetsåtgärder 

på väg 40, kan orten antas öka i attraktivitet. Här finns obebyggda fastigheter och 

detaljplanerad mark för både verksamheter och bostäder. Ingatorp är i likhet med 

Bruzaholm en ort med i huvudsak bostäder, och skulle kunna stärkas genom att 

utveckla ortens befintliga kvaliteter. Ökade kollektivtrafikförbindelser, ökad 

attraktivitet och inflyttning generellt är önskvärt.  

Ungefär 40 procent av kommunens befolkning bor i någon av serviceorterna eller på 
landsbygden, medan resterande är bosatta i centralorten. Eksjö kommun har sedan 
längre tillbaka haft en balanserad utveckling mellan landsbygd och ort.  

Viljan av att bo på landsbygden visar sig genom nybyggnation, inflyttning och av att 
försäljningsstatistik på senare år har ökat. De få bostäder som byggs årligen i 
kommunen är till stor andel belägna på landsbygden. Detta mönster ses bland annat i 
den södra delen av kommunen, koncentrerat kring Ingarp, Höreda, Värne och 
Mellby. Men även österut mellan orterna. Utvecklingspunkterna är ofta knutna till 
aktiva transportstråk mot andra kommuner eller till sjöar. Landsbygden utgör en stor 
del av kommunens yta, och behöver utvecklas med hänsyn till utmaningar som 
markens värde, avstånd mellan orter och funktioner, och karaktären som helhet. 
Utvecklingspunkterna på landsbygden är därför både befintliga bostadsområden samt 
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge).  

Det pågår ett flertal projekt för att bygga ut kommunalt VA, bredband och service till 
sådana mindre orter. Utvecklingen beskrivs mer detaljerat i avsnittet om LIS. Där 
ingår bland annat norra delarna av Hult och Movänta camping vid Försjön, Värne, 
Mellby och orter vid sjön Solgen samt Ingarp och Havravik vid Havravikssjön. 
Sammantaget finns möjligheter att omställa fritidshusområden till permanentboende 
på sikt. Många av orterna föreslås utvecklas inom befintliga bebyggelsekluster och i 
fortsatt lantlig karaktär. 

 

 

Bild 47 - Cyklister på landsväg 
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Här anges de övergripande strukturbildande kollektivtrafikstråken. De regionala 
bussförbindelserna har en särskilt viktig roll i Eksjö kommun då de angör såväl delar 
av tätorten, mindre orter och förbinder Eksjö med andra kommuner.  

Det största pendlingsstråket bedöms fortsätta vara mot arbetsmarknaden i Jönköping, 
Nässjö och Vetlanda kommun. En omfattande pendling finns även mellan Eksjö och 
Vimmerby kommun. Stråken mot Aneby kommun och norrliggande orter längs väg 
32 kan tänkas bli viktigare i takt med att centralorten utvecklas. Vid strategiska platser 
är det viktigt att arbeta för fler hållplatser i kombination med pendelparkeringar och 
cykelvägar. Den arbetspendling som pågår till Eksjö tätort bedöms vara fortsatt stark, 
bland annat på grund av arbetsplatsernas karaktär inom kommunal, regional eller 
statlig sektor (Försvarsmakten, Höglandssjukhuset med flera). Stort utvecklingsfokus 
bör ligga på att stärka möjligheterna att resa med tåg. 

Väg 32 respektive 40 är särskilt aktiva stråk, med tydliga förbindelser till en rad andra 
stora knutpunkter. Vägnätet är av stor vikt för kollektivtrafik, och är för motortrafik 
de huvudsakliga länkarna genom regionen. Utöver det statliga vägnätet, finns ett 
finmaskigt nät av landsvägar som förvaltas av vägföreningar. Denna typ av vägar är av 
stor betydelse för kommunens sammanhållning samt för att tillgängliggöra landskapet 
och naturen samt orter, samhällen, gårdar och besöksmål. 

Ur detta perspektiv bör verksamheter prioriteras längs med de aktiva stråken. 
Bostäder bör koncentreras inom respektive ort, och kommer vara fortsatt beroende 
av vägarna. Det bör eftersträvas att kollektivtrafiken stärks för de längre resorna. För 
kortare resor inom eller mellan orter bör möjligheterna för cykeltrafik utökas. Det 
möjliggör ett hållbart system, där det exempelvis går att ta cykeln till pendlarparkering 
eller busshållplats, eller cykla direkt till målpunkten.  

Prioriterade cykelvägar  
I första hand bör cykeltrafik utvecklas till redan tydliga utvecklingspunkter och vid 
aktiva stråk. Exempelvis sträckan mellan Kvarnarp och Höreda och Värne på 
Torsjövägen, väg 894, eller längs med väg 40 på sträckan mellan Eksjö och Hult. 

• C1: Längs med väg 40 bygger Trafikverket en cykelväg i samband med att 

vägen byggs om till mötesfri väg. Cykelvägen tillgängliggör mindre orter och 

blir av vikt för rekreation.  

• C2: Kommunen har ambitionen att bygga cykelväg mellan Eksjö tätort och 

Ingarp via Långanäs. Stråket har potential att binda samman en rad mindre 

orter och ge alternativ till resa med buss eller bil.  

• C4: I samband med ett framtida kommunalt huvudmannaskap för delar av 

nuvarande väg 40, avser kommunen bygga cykelväg mellan Eksjö tätort och 

Hult. Stråket ger möjligheter till vardagsresor och pendling, och antas kunna 

stärka Hult som bostadsort. 

• C5: En kompletterande cykelväg kan sammankoppla orterna Bruzaholm och 

Hjältevad. Det finns sedan tidigare cykelväg mellan Hjältevad och Ingatorp, 

och projektet har därför potential att binda samman dessa tre orter. 

Rekreation, vardagsresor och viss arbetspendling kan väntas.  

Aktiva stråk för vardagsresor 

• S1: Mellan Eksjö och Nässjö byggs väg 40 om till mötesfri väg, för att bli mer 

trafiksäker och framkomlig. 

• S2, S5: Väg 32 ansluter till Aneby kommun via Nässjö, och Vetlanda i söder. 

Vägen är av hög vikt för alla typer av resor, transporter och arbetspendling 

mellan Eksjö och Vetlanda. Stråken kan stärkas med ökad kollektivtrafik. 

• S3: Väg 40 binder samman orterna Eksjö, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, 

Ingatorp och Mariannelund. Stråket är av stor vikt för att binda samman 

kommunens orter, samt med andra kommuner. Möjligheterna till ökad 

kollektivtrafik bör kontinuerligt eftersträvas. 
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Förbindelse för persontrafik och godstransporter 

• P1: Järnvägen mellan Eksjö och Nässjö elektrifieras. Projektet ger effektivare 

fordonsnyttjande, minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Restiden 

förbättras och förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och 

godstransporter skapas. 

• P2: Väg 40 byggs om med en förbifart strax söder om Eksjö. I samband med 

projektet kan kommunen ta över huvudmannaskap för nuvarande väg genom 

staden, och bygga om denna till en stadsanapassad gata.  

• P3: Järnvägen mellan Eksjö och Mariannelund används i nuläget endast för 

godstransport. Att möjliggöra persontrafik på sträckan skulle stärka 

kommunen i ett regionalt perspektiv, och göra det möjligt att effektivt resa 

mellan Nässjö i väster till Hultsfred och Oskarshamn i öster, via alla Eksjös 

större orter. Projektet är av särskild vikt för arbetspendling och syftar stärka 

möjligheterna att bo i kommunens östra orter i högre grad. Det kan även 

antas minska stor mängd resor med personbil. 

 
Sträckan ingår i det så kallade regionala östra stråket i den regionala 
transportplanen, som omfattar Jönköping – Nässjö – Eksjö/Vetlanda – mot 
Västervik och Oskarshamn. Den del av stråket som omfattas av den 
nationella planen är riksväg 40 mellan Jönköping och Västervik och 
järnvägarna Jönköpingsbanan delen Jönköping–Nässjö, Bockabanan Nässjö–
Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller en viktig funktion för 
arbetspendling med flera trafikslag, och för att koppla samman länets 
arbetsmarknader, för fritidsresor och turism samt för transittrafik.  
 

 

Bild 48 - Tåg från Eksjö resecentrum mot Nässjö 

 

Områden för vindkraftsutbyggnad redovisas detaljerat i förslagsdelen, men anges 
också i strukturbilden Detta då områdena är ofta stora, riskerar inverka på 
landskapsbilden och bedöms ingå i den sammantagna utvecklingsbilden för 
kommunen. Infrastrukturen har också en väsentlig roll i den kommunala 
energiförsörjningen och i arbetet att uppnå nationella och regionala mål. 

• V1: Område för vindkraftspark norr om Hult. 

• V2: Område för vindkraftspark norr om Bruzaholm. 

• V3: Område för vindkraftspark söder om Mariannelund.  

• V4: Område för vindkraftspark söder om Stora Fågelhult 

• V5: Område för vindkraftspark öster om Kråkshult. 
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I tidigare kapitel har kommunens förutsättningar beskrivits. Därefter angavs 
stadsbyggnadsvisionen och målbilden, som synliggjordes genom strukturbilden.  
Målen innebar att Eksjö kommun fram till år 2040 ska ha: 

• en kontinuerligt ökande befolkning, och ett tillskott på minst 60 nya bostäder 
per år, 

• ett kontinuerligt inflöde av förfrågningar för varierade 
verksamhetsetableringar, 

• och vara en livskraftig kommun, med god miljö att leva och verka inom. 

För att målen ska kunna uppnås behövs olika inriktningar att planera utefter.  
Vad behöver göras? Hur ska vi arbeta i en viss situation för att eftersträva målen? 

Nedan anges sju olika planeringsinriktningar, teman att fokusera planering kring. 
Även om alla inriktningar hanteras inom samhällsplanering, så är vissa mer riktade till 
vissa sektorer, företag, eller roller än andra. Under respektive inriktning finns 
planeringsriktlinjer. Om dessa följs inom vårt dagliga arbete kommer utvecklingen att 
gå mot att uppfylla målen.  

• Attraktiva livsmiljöer  

• Bostäder för framtiden 

• Flexibla kommunikationer 

• Ett starkt näringsliv 

• En attraktiv natur- och kulturmiljö 

• En minskad klimatpåverkan och långsiktig klimatanpassning  

• Effektiv, hållbar och återhållsam markanvändning 

 
Den första planeringsinriktningen innebär att arbeta strategiskt med att behålla, 
utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer inom kommunen. Det är viktigt för att uppnå 
det första och tredje målet. Vad som bedöms vara attraktivt i vår livsmiljö kan variera. 
Det finns också olika förutsättningar i de olika orterna, vilket är en styrka. Allmänna 
faktorer att eftersträva är god tillgång till kollektivtrafik och ett rikt utbud av handel, 
service och kultur samt goda möjligheter till en stimulerande fritid och tillgång till 

välfungerande skola och omsorg. En rik natur, attraktiva bostäder och ett varierat 
utbud av arbetstillfällen är andra exempel. En närhet till naturen, kommunikationer 
och service bedöms vara särskilt viktigt för orternas funktion och attraktivitet. 
Naturreservat, fritidsanläggningar och vandringsleder har kommit att bli en 
statussymbol. Kommunen ska kontinuerligt arbeta för att skydda bostadsnära 
naturområden. 

• Kommunen ska ha planlagd mark redo för etableringar av företag, 

verksamheter och funktioner i olika delar av kommunen.  

• Natur-, fritids- och rekreationsområden som tydligt bidrar till kommunens 

attraktivitet ska bevaras för framtida generationer.  

• Närhet och kommunikationer mellan bostadskvarter och skola, arbetsplatser, 

naturområden och väsentliga funktioner i staden ska kontinuerligt stärkas. 

• Stadsmiljön ska kontinuerligt utvecklas med täthet och effektivitet, för att öka 

attraktiviteten och tillföra funktioner. 

• Landsbygdens karaktär ska så långt det är möjligt bevaras. 

De olika orterna har olika egenskaper som ger kommunen stora möjligheter att 
erbjuda varierade livsmiljöer. Respektive ort ska utvecklas utefter sina egna kvaliteter 
och potentialer, och därigenom bidra till en dynamisk helhet. I exempelvis Ingatorp 
finns ett stort utbud för fritid, sport och rekreation, medan Bruzaholm har ett högre 
utbud av kulturmiljöer och historia. Ingen av kommunens orter bör utvidgas markant 
ytterligare under planperioden utan utvecklas inom befintlig struktur.  

 
Den andra planeringsinriktningen berör bostadsutvecklingen. Ett varierat utbud av 
bostäder är grundläggande för kommunens utveckling, och bärande för att nå det 
första målet. Det handlar både om variation i upplåtelseform, platser och 
byggnadstyper. Inriktningen bidrar även till det tredje målet. Vi har alla olika 
preferenser om vart det är attraktivt att bo. Visa föredrar tät stadsmiljö medan andra 
önskar bo i utkanten av en ort. Även typen av bostad varierar. Vissa trivs bäst i 
lägenhet eller radhus medan andra vill ha egen tomt och villa. 

• Kommunen ska ha planlagd mark redo för byggnation av minst 60 bostäder 

årligen. Byggrätterna ska medge olika typer av byggnader och 

upplåtelseformer. 



   
 

119 

 

• Bostadsbyggande ska ske inom befintliga kvarter eller områden i orterna. På 

landsbygden ska nybyggnationer koncentreras inom befintliga kluster eller 

kvarter. Utglesning av ianspråktagande av värdefull natur- eller bruksmark ska 

undvikas. 

• Byggnationer ska prioriteras inom redan detaljplanerade områden. 

• Där det finns äldre detaljplaner med byggrätter som inte längre 

överensstämmer med dagens standard och efterfråga för nybyggnation, ska 

detaljplanerna där det är möjligt och lämpligt ändras. 

• Där det är möjligt och lämpligt ska fritidshusområden ges förutsättningar att 

övergå till områden för permanentboende. Området ska först detaljplaneras 

för att ge fastigheter lika förutsättningar. 

• Kommunen ska arbeta för att öka exploateringsintresset med exempelvis 

markanvisningstävlingar, visualisering och marknadsföring av byggrätter. 

Nya bostäder behövs i alla orter, men då Eksjö tätort växer som centralort och har 
goda kommunikationer till regionen, är det hit bostadsutvecklingen ska koncentreras. 
I de mindre orterna finns tidigare detaljplanerade områden, med dåtidens tomtstorlek 
och byggrätt. Dagens standard är ofta högre, vilket gör att villor ibland inte kan 
beviljas bygglov i dessa lägen. Att anpassa detaljplanerna till nutid är lämpligt, och kan 
innebära att medge större fastigheter för gårdsliknande bostäder. Område för ett tiotal 
villor kan omställas för fyra-fem större fastigheter.   

För att det tredje målet ska kunna uppnås behöver det finnas olika möjligheter för att 
resa eller kommunicera. Den tredje planeringsinriktningen fokuseras till 
vardagsresande inom och till kommunen. Inriktningen är viktig för att eftersträva det 
andra målet, då transporter och arbetspendling är bärande för verksamheters och 
samhällets funktion. Inriktningen består av tre delar, för resor till och igenom eller inom 
kommunen, och omfattar därmed regionala och lokala perspektiv. 

Kommunikationer har stor betydelse i kommunen, för pendling till arbete och studier, 
för näringslivet och att nå större städer. I Eksjö finns begränsningar i utbud och ett 
välfungerande trafiksystem till andra kommuner är viktigt för ortens försörjning. 
Trafiksystemet kopplar också samman Eksjös mindre och lokala kärnor av bebyggelse 
och verksamheter. För att behålla en levande och tillgänglig landsbygd behövs flexibla 
lösningar. Hit hör välfungerande och säkra cykelstråk, pendelparkeringar och noder 
för tåg- eller busstationer.  

Utöver fysiska kommunikationer är utbyggnad digitala kommunikationssätt viktigt. 
Arbetsmarknaden går mot ett lägre platsberoende, vilket kan gynna inflyttning och 
stärka möjligheterna att bo i mindre orter och på landsbygden. 

• Möjligheterna för tågtrafik till kommunen ska kontinuerligt stärkas. 

• Möjligheter att cykla mellan samtliga av kommunens orter ska finnas. 

• Cykelstråk från Eksjö tätort till Nässjö och Vetlanda, samt mellan 
Mariannelund och Vimmerby ska eftersträvas.  

• Kommunen nås via statligt vägnät eller järnväg. Kommunens ska aktivt 

samarbeta med Trafikverket för att förbättra situationer där det finns 

utmaningar för resor till någon av kommunens orter. 

• Åtgärder på vägar som förbättrar säkerhet och framkomlighet för cykeltrafik 
ska prioriteras. Det kan innebära passager över vägar på strategiska platser, 
eller att vägen kompletteras med gång- och cykelväg. 

• Kommunen ska samarbeta med Jönköpings Länstrafik för att hitta de lägen 
där busshållplatser bör bli fler eller bäst placerade.  

• Kommunen är öppen för utökade kommunala väghållningsområden genom 
övertagande av statlig väg där så bedöms lämpligt, av såväl kommunen som 
Trafikverket. Detta kan röra mindre statliga vägar som av gammal hävd är 
statliga men där staten inte längre har något behov av att vara väghållare. 
Genom ett kommunalt övertagande kan en mer lokalt bättre anpassad 
väghållning erhållas och kommunen får dessutom mandat att planera väg och 
kringliggande bebyggelse på ett funktionellt sätt. 

• Kommunens ska samarbeta med Trafikverket för att förbättra lägen där 

statligt vägnät innebär utmaningar för resor mellan orter. 

• Projekt som stärker möjligheterna att cykla mellan områden, stadsdelar eller 

orter ska alltid vara prioriterade. 

• Det ska finnas flera alternativ till att resa. Ett kollektivtrafiknät är en 

förutsättning för att stadsområdet ska bli mindre trafikintensivt. 

• Kommunen ska arbeta för persontågtrafik från Eksjö till Mariannelund. 

• Trafiksystemet inom Eksjö stadsområde ska vara balanserat i prioritering 

mellan fotgängare, cyklister och bilister. Det ska upplevas vara enkelt och 

säkert att färdas till och inom stadsområdet oavsett färdmedel.  



   
 

120 

 

Möjligheterna till att effektivt pendla till och från Eksjö ska sammanfattningsvis 
värnas och utvecklas. In- och utpendling är en viktig förutsättning för att kunna bo 
och arbeta eller ha fritid på olika platser. Stationsområdet i södra centrum fyller en 
viktig funktion som kollektivtrafikstation, med buss och tåg för regionala resor.  

Järnvägen trafikeras i nuläget av persontrafik åt Nässjö. Därifrån finns goda 
anslutningsmöjligheter för regionalt och nationellt resande. Österut trafikeras 
järnvägen i huvudsak av godståg. Persontrafiktåg även i denna riktning ska 
eftersträvas, för att möjliggöra främst arbetspendling mellan kommunens orter och 
österliggande kommuner som Vimmerby och Hultsfred.  

 

 

Bild 49 – Resecentrum 

 

 

 

 

 
Den fjärde inriktning förhåller sig till det andra och tredje målet, och utgör basen för 
arbetstillfällen, arbetspendling, transporter och kompetensutbyte från andra platser. 
En företagsetablering kan många gånger leda till andra etableringar. Ett varierat utbud 
av verksamheter ger förutsättningar för inflyttning och att behålla invånare. Utöver de 
stora etableringarna är företagsamheten som helhet viktig då den bidrar till 
kommunens utbud, besöksnäring, arbetstillfällen och attraktivitet. Besöksnäringen 
och de gröna näringarna är särskilt viktiga för att skapa en levande landsbygdsmiljö. 
För allt detta krävs en bra bostadsförsörjning, attraktiva tomter och lokaler för olika 
typer av verksamheter, samt goda kommunikationer till och från dessa funktioner. 

• Kommunen ska ha en god service, nära dialog och vara ett stöd för befintliga 

och nyetablerade verksamheter.  

• Det ska finnas en aktuell kartläggning av utvecklingsbehovet för befintliga 

verksamheter. Byggrätter kan i vissa fall vara fullt utnyttjade och det saknas 

expansionsmöjligheter på den befintliga platsen.  

• En kommunövergripande aktuell kartering av tillgänglig och detaljplanerad 

mark för verksamhetsetableringar ska finnas. Detta utgör underlaget för att 

kunna hänvisa intressenter till lämplig plats. 

• Samhällsbyggnadssektorn ska kartlägga möjliga verksamhetsområden i 

attraktiva och möjliga lägen, och proaktivt detaljplanera dessa med byggrätter 

för framtida förfrågningar, samt för att styra utvecklingen. 

• Befintliga verksamheter eller nyetableringar som kan bedömas som störande, 

trafikintensiva, eller har en industriell produktion ska förläggas utanför 

stadsområdet. Inom stadsområdet föredras stadsmässig handel och service. 
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Att eftersträva en välmående och attraktiv natur-och kulturmiljö utgör en av 
grunderna för det första och tredje målet. Den femte inriktningen handlar om att 
identifiera och bevara kommunens attraktiva egenskaper. Naturen är en stor del av 
kommunens attraktivitet, som en plats för avkoppling eller rekreation och som 
livsmiljö för växter och djur. Biologisk mångfald är en hörnsten för att klara av 
klimatförändringarna, för att få hållbarhet i jord- och skogsbruk samt för friluftsliv 
och turism. Naturen är också en arena för många föreningar. I en framtid där natur 
och tystnad blir en bristvara kan höga naturvärden bli en av Eksjö kommuns 
långsiktiga och stora marknadsfördelar. Attraktiviteten kan säkras genom att verka för 
ökad biologisk mångfald och skydda värdefulla områden för framtida generationer.   

• Kommunen ska identifiera naturområden som är socialt eller biologiskt 
viktiga och bevara dessa för framtida generationer. Att upprätta 
naturvårdsavtal, bilda reservat eller att undanta skogsbruk är exempel på 
naturbevarande åtgärder. Ett långsiktigt biologiskt värde för livsmiljö ska 
alltid prioriteras före ett kortsiktigt ekonomiskt.  

• De områden som är stora, sammanhängande och uppenbart värdefulla för 
rekreation, föreningsliv, motion, växt- och djurliv ska bevaras. 

• Kopplingar mellan orter och naturmiljöer (oexploaterade eller friväxande 
större), sjöar, rekreationsområden ska kontinuerligt stärkas och bevaras.  

Kulturmiljön är varierad och utbredd i kommunen. Den utgörs av objekt i landskapet, 
som spår av jordbrukskultur, torp och fornlämningar. Fler områden är skyddade, 
exempelvis bruksmiljöer i Bruzaholm, gårdsmiljöer på landsbygden eller Gamla stan i 
Eksjö. De områden eller byggnader som saknar skydd, men som har ett tydligt värde 
för kulturmiljön är därför särskilt viktiga att beakta.  

• Byggnadsminnen, tidigare utpekade eller skyddade områden ska fortsatt 
skyddas och samspelas i utveckling och den långsiktiga planeringen. 

• Områden som saknar skydd, men som har tydliga värden, ska kartläggas och 
där det är lämpligt skyddas genom policy eller detaljplan. 

• Kulturmiljöer ska användas som ett redskap för att marknadsföra och 
synliggöra kommunen.  

• Särskild hänsyn ska tas när ny bebyggelse planeras i anslutning till värdefull 
kulturmiljö. 

Inriktningen förhåller sig till samtliga mål, tydligast till det tredje. Klimatförändringar 
är en av vår tids största utmaningar. För att minska klimatpåverkan behöver vi bland 
annat förändra vårt sätt att resa, konsumera och ställa om till förnybar energi. Då 
klimatförändringarna redan är ett faktum behöver vi samtidigt arbeta för att anpassa 
oss till ett varmare klimat. Klimatanpassningen handlar om att stärka 
motståndskraften mot naturkatastrofer samt öka förmågan att anpassa sig till nya 
klimatförutsättningar, så som varmare temperaturer, fler och kraftigare regn och 
längre perioder av torka.  

• Kommunen ska ha en aktuell risk- och sårbarhetsanalys utifrån 

klimatrelaterade risker, och arbeta med förebyggande åtgärder. 

• Klimatrelaterade riskområden ska kartläggas och undvikas i planeringen. I fall 

där områden planeras ska riskreducerande åtgärder vidtas.  

• Planering, drift och byggnation ska präglas av smarta energi- och 

transportlösningar. Den fysiska planeringen kan bidra med till en struktur 

med kortare avstånd, därmed en mindre trafikintensiv kommun. 

• De områden som spelar en viktig roll för klimatet ska bevaras. Det kan 
handla om grönområden som förbinds med andra större friväxande områden, 
som tillsammans bildar ett hållbart infiltrationssystem för dagvatten eller 
minskar risk för värmebölja. 
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Den sjunde inriktningen berör vår syn på mark. I anslutning till orterna finns sjöar 
med strandskydd, jordbruksmark och natur med höga värden. Ytterligare expansion 
av orter på sådana värdefulla marker ska undvikas. På landsbygden innebär det att 
bevara jordbruksmark och karaktären, och arbeta med småskaliga kompletteringar i 
befintliga orter eller inom samlad bebyggelse. Utpekandet av bostadsutveckling på 
landsbygd är återhållsam i relation till översiktsplanens totala utpekanden och 
utvecklingsfokus i orter. Marken är också privatägd och orterna utvecklas så pass 
lågintensivt att en översiktsplan inte behöver hantera takten. 

Inom orter kan bostadsområden eller områden för verksamheter och företag ofta 
förtätas, kompletteras eller rentav färdigställas före det att annan mark planeras. I 
Eksjös stadsområde finns ytor utan definition eller funktion, som med rätt projekt 
kan rymma en mängd verksamheter, arbetsplatser och bostäder. Här finns även all 
infrastruktur utbyggd. I kommunens orter finns det hundratals lediga bostadstomter. 
Dessa måste bebyggas före det att nya tas i anspråk. Det handlar sammantaget om att 
identifiera dessa områden och marknadsföra. Att utveckla närområdena och öka 
attraktiviteten, men också att våga omvärdera marken. En plan på 70-talet 
överensstämmer sällan med efterfrågan 50 år senare, utan detaljplanerna behöver 
göras om. Samhället runtomkring en äldre detaljplan kan ha förändrats så att den inte 
längre är relevant i det som en gång prövades.  

Stora utmaningar finns inom Eksjö tätort, som historisk varit generös med marken 
som tilldelats viss funktion. Resultatet är synligt i from av långa avstånd mellan 
funktioner och låg exploateringsgrad i stora områden. Det är dags att vända trenden. I 
ett centralt verksamhetsområde finns fyra byggnader på sammanlagt 3 200 
kvadratmeter inom ett område som är nära 2,5 hektar stort. Storleken på kvarteret 
motsvarar drygt åtta rutnätskvarter i södra centrum, inklusive Södra Storgatan. Det 
finns även ofta en enskild parkeringsyta till respektive funktion.  

• Identifiera obebyggda områden och utred alternativa, mer hållbara och 

effektiva markanvändningar. Det kan handla om rivningstomter som tagits 

till markparkering, eller buffertytor mellan olika kvarter och vägar som saknar 

funktion eller definition i nutid. 

• Tidigare detaljplanerade och ännu inte färdigställda områden ska inventeras 

och bedömas för revidering, för att överensstämma med dagens standard, 

efterfråga och utvecklingsinriktning. 
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Planeringsriktlinjer och markanvändning 
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För att eftersträva målen, som förankrats i planeringsinriktningar, anges riktlinjer att 
planera utefter. Översiktsplanens mål förutsätter att planeringsriktlinjerna följs vid all 
form av utveckling av kommunen. På så sätt formar vi tillsammans den kommun som 
visionen eftersträvar.  

Planförslaget för kommunens större orter utgörs av markanvändningskartor, 
beskrivning och riktlinjer för respektive ort. I mark- och vattenanvändningskartan 
redovisas grunddragen av den avsedda användningen av mark- och vattenområden. 
Då det är just grunddrag som redovisas är kategorierna breda. Användningen natur och 
friluftsliv kan till exempel vara ett anlagt naturområde med motionsspår, grillplatser, 
men även en friväxande miljö för rekreation, bad och fiske. Kategorierna är tagna ur 
Boverkets ÖP-modell, och samma rubriksättning har använts för planeringsriktlinjer. 
Kopplingen gör att det enkelt går att utläsa viss strategi till viss markanvändning, så 
som för transportinfrastruktur.  

Först anges de riktlinjer som är generella och gäller över hela kommunen. Därefter 
finns ortsspecifika planeringsriktlinjer för de orter som har särskilda behov eller 
potentialer i utvecklingen. I vissa fall är dessa naturligt samma. Eksjö och 
Mariannelund är sådana orter som har egna riktlinjer utöver de kommunövergripande. 
Eksjö tätort har delats in i olika zoner för att kunna koppla vissa riktlinjer till ett visst 
område av staden. Exempelvis hanteras centrumkärnan annorlunda än tätortens yttre 
delar, både gällande bostadsutveckling och trafikplanering.  

Mindre orter eller landsbygd hanteras endast genom de kommunövergripande 
riktlinjerna. Dessa har ingen egen markanvändningskarta eftersom den 
detaljeringsgraden inte är lämplig eller varit motiverad. Utvecklingen läses utefter 
strukturbilden och de breda penseldrag som angavs där. På sätt omfattas hela 
kommunen av markanvändningskartor. 

 

 

 

Planförslaget anger mark- och vattenanvändningen och delas in i kategorier och 
underkategorier. För respektive kategori finns planeringsriktlinjerna. En detaljerad 
beskrivning av respektive kategori finns på Boverkets hemsida. De kategorier som 
inte använts i denna översiktsplan redovisas inte.  

• Mark- och vattenanvändning - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Kategorin omfattar småorter, fritidshusområden eller bostadsområden som 
huvudsakligen består av bostadsbebyggelse, men där ett fåtal servicefunktioner kan 
förekomma. Sammanhängande bostadsbebyggelse finns i två underkategorier. 

Sammanhängande bostadsstruktur med viss utvecklingsmöjlighet 
Dessa områden är befintliga och påbörjade eller färdigställda i varierad utsträckning. 
Det kan handla om detaljplanerade områden med byggrätter kvar, eller villakvarter där 
det finns ett par tomter kvar. I vissa fall omfattas färdigställda kvarter, men där det 
kan finnas ytor möjliga för utvidgning av kvarteret, komplettering eller förtätning. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse – Utvecklingsområden 
Utvecklingsområden är oftast nya områden, eller omvandlingsområden av större 

skala. Här finns generellt inga detaljplaner eller tidigare prövningar av marken och 

områdena kräver därför en större utredning av markens lämplighet och möjligheten 

för utbyggnad, som för infrastruktur, gator och teknisk försörjning. Det kan också 

finnas äldre reglering, som detaljplan, som aldrig genomförts. Utvecklingen innebär då 

att ompröva lämpligheten sett utifrån nutida behov.  

 

Kategorin innefattar en mångfald av funktioner som hör stadsmiljöer och samhällen 
till. Det finns ingen tydlig gräns mellan funktionerna utan områdena är av klassisk 
blandstadskaraktär, där en byggnad kan rymma en eller flera olika servicefunktioner 
tillsammans med bostäder. I Eksjö är vissa områden redan påbörjade, exempelvis 
genom tidigare detaljplanering eller pågående stadsbyggnadsprojekt. I andra fall är det 
helt nya utpekanden.  

Användningen har ett tydligt fokus till utvecklingen av kvartersmark, även om 
allmänna platser som gator och torg ingår. Den vägledande principen är att 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell/mark--och-vattenanvandning/
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funktionerna inte ska kräva riskavstånd, avge störning eller motsvarande sätt ta ut 
varandra. Funktionerna ska vara möjliga att kombinera i samma kvarter och ofta 
samma byggnad. Kategorin innehåller underkategorierna bostäder, handel, verksamheter, 
besöksanläggning, skola, tillfällig vistelse, vård, annat samhällsviktigt ändamål, skydd, område för 
skydd eller klimatanpassning och annan användning. 

I tätorten anges användningen i hög utsträckning. Den syftar stärka befintliga 
områden av redan mångfunktionell karaktär, eller i stor skala initiera 
omvandlingsprocesser. Industriområdet söder om Eksjö centrum är ett exempel.  

Användningen inrymmer parker, sportanläggningar, bostäder, föreningslokaler, viss 
verksamhet till stöd för den allmänna platsens funktion eller motsvarande.  

Funktionsblandade områden har en balans mellan allmänna platser och kvartersmark. 
Detta jämfört med mångfunktionell bebyggelse, där kvartersmark har en större roll i 
utvecklingen. Utveckling sker i stor samverkan mellan olika funktioner, men där den 
allmänna platsen har en ledarroll i områdets funktion. Ett exempel kan vara en allmän 
park som omges av privata stödfunktioner. Byggrätt för småskalig handel, 
restauranger eller funktioner som både drar nytta av parken och stödjer den. Både i 
attraktion, skötsel och funktion. Andra exempel kan vara sport- och 
rekreationsområden, såsom Valbacken i Ingatorp. Där dominerar allmänhetens 
tillträde till platsen, men naturmiljön innehåller bebyggelse som ger stöd åt 
användandet (skidlift, uthyrningslokal, toppstuga med mera). Funktionerna tar stöd i 
varandra, där kvartersmarken är ett komplement.  

Verksamheter och industri är områden som inte bör blandas med bostäder. Det 
innebär alltid externa lägen. Verksamheterna är angivna antingen som störande eller 
icke-störande. Störande områden kan innehålla verksamheter som är ytkrävande, 
genererar tung trafik, avger buller eller lukt eller annan omgivningspåverkan.  

Icke-störande verksamheter kan vara handelscentrum, sportarenor, företagsområden 
med skrymmande handel eller motsvarande verksamhet som inte stör eller medför 
risk. Behovet av ytor eller transporter kan kvarstå, och områden särskiljs därför från 
den typ av verksamhet som kan blandas med bostäder (mångfunktionell bebyggelse). 

 

Användningen anger områden som försörjer samhället med exempelvis energi, vatten 
och telekommunikation. Det är framför allt anläggningar som kräver stora ytor och 
där användningen behöver ha företräde framför andra användningar för att få ett 
fungerande system som pekas ut i översiktsplanen.  

Det övergripande transportsystemet som är viktigt för att åstadkomma en hållbar och 
ändamålsenlig bebyggelsestruktur redovisas i den här kategorin. Inom kategorin 
redovisas utbredningen för respektive transportsätt och trafiksystem. Parkering, 
resecentrum, gång- och cykelvägar och järnväg hör till underkategorier 

Kategorin omfattar markområden som är möjliga för flera användningar men där det 
inte alltid är nödvändigt att specificera. Byar, bebyggelsekluster, samlad bebyggelse 
och enskilda verksamheter kan finnas här. Liksom olika naturtyper, sjöar, skogar eller 
jordbruksmark. Området är generellt i mellanlägen av en eller flera orter. 

Områden inom kategorin har ett speciellt värde för näringen och ska ha företräde 
framför andra användningar. Det kan handla om områden som behöver vara av en 
viss storlek för att det ska vara rimligt att bedriva jordbruk. 

Användningen avser grönområden som på grund av dess stora betydelse bör skiljas ut 
från övrig bebyggelsemiljö. Det kan vara parker, naturmark i tätortsmiljö, 
rekreationsområden, lekplatser eller anlagda fritidsområden. 

  

Natur och friluftsliv innefattar större sammanhängande områden där värden för 
friluftsliv, natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster är 
prioriterade och förvaltas med hänsyn till friluftslivet. Områdena ska vara allmänt 
tillgängliga för det rörliga friluftslivet, och kan innehålla anläggningar. Dessa 
anläggningar är endast till stöd för vistelsen i området. Servicebyggnader, bryggor, 
vindskjul och motsvarande. 
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Nedan görs en sammanfattning av samtliga planeringsriktlinjer. Härefter redovisas de 
i sin helhet, först de kommunövergripande, därefter för de olika orter som också 
omfattas av egen markanvändningskarta.  

Sammanfattningsvis ska landsbygdens karaktär bevaras och stärkas genom att 
komplettera de befintliga ortsbildningarna och inte ta landskapet, skogs- eller 
jordbruksmarken i anspråk. Alla kommunens orter ska utvecklas inom sin befintliga 
struktur. Outnyttjade ytor eller befintliga byggrätter ska prioriteras före ny mark tas i 
anspråk. Verksamheter och industri ska placeras i ortens yttre del med god koppling 
till infrastruktur. Eksjös orter och landsbygd kopplas regionalt med kollektivtrafik och 
lokalt med säkra stråk för cykel.  

• Bostadsbyggandet ska huvudsakligen ske i centralorten, och i övriga orter i 

anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.  

• Bebyggelseutvecklingen i Eksjö tätort sker i första hand genom förtätning, 

och utveckling av nya bostadsområden i anslutning till befintlig bebyggelse 

och infrastruktur.  

• Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid utveckling av Eksjö tätort. 

• Befintliga orter ska kompletteras inom den befintliga strukturen och 

ytterligare utglesning ska undvikas. 

• Frigörande av industrimark som är attraktiv för stadsutveckling av Eksjö 

tätort sker genom att verksamheter erbjuds nya lokaliseringar. 

• Ny industrimark i Eksjö tätort koncentreras åt söder och läget för nya 

dragningarna av väg 40 samt väster om väg 40.  

• Befintliga verksamhetsområden ska i första hand kompletteras och 

effektiviseras före det att ny mark tas i anspråk. 

• Viktiga grönområden och stråk ska bevaras och utvecklas. Gärna med ökad 

koppling till byggd miljö.  

• Gatunät i staden anpassas till en balans mellan olika färdsätt, där cykel är den 

dominerande reseformen inom Eksjös stadsområde. 

• Orter kopplas samman med olika typer av färdsätt. 

 

 

 

 

Bild 50 - Illustration av hierarkin från vision till riktlinje 
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Utvecklingsinriktning Planeringsinriktningar
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Dessa riktlinjer gäller generellt över hela kommunen. De är i huvudsak tänkta att vara 
stöd i utvecklingsfrågor på kommunens landsbygd och i områden utanför definierade 
orter. Dessa läses tillsammans med strukturbilden. Då dessa är kommunövergripande 
gäller de även inom orter som har ortsspecifika riktlinjer. De kommunövergripande 
riktlinjerna läses tillsammans med strukturbilden. 

Sammanhängande bebyggelse för bostäder ska  

• i första hand hänvisas till befintliga tomter och detaljplanerade områden. 

• i andra hand prioriteras inom befintliga bebyggelseområden. En utglesning 

ska så långt det är möjligt undvikas.  

• genom sin placering och form syfta stärka landsbygdens karaktär och 

funktion, bland annat i form av LIS-områden.   

• utformas enligt kommunala riktlinjer och policys, skyddsformer eller med 

hänsyn till andra värden. 

• Där byggrätter i befintliga detaljplaner inte sätts i samband med efterfrågan 

för bostadsbyggande, saknar flexibilitet, eller är inaktuella av andra skäl, ska 

detaljplanerna där det är möjligt revideras.  

• Nyetableringar av verksamheter ska fokuseras till redan detaljplanerade 

områden. Att färdigställa och komplettera eller effektivisera befintliga 

verksamhetsområden ska alltid prioriteras. Ny mark för nyetableringar får 

endast tas i anspråk om den aktuella förfrågan inte passar in i befintliga 

byggrätter eller verksamhetsområden. 

• Nyetableringar av störande verksamhet, som kräver att ny mark tas i anspråk, 

ska fokuseras till externa lägen.  

• Befintliga verksamheter ska där det är lämpligt, säkerställa expansions- och 

utvecklingsmöjlighet. 

• Inom områden för icke-störande verksamheter, och verksamheter som kan 

blandas med bostadsmiljöer, ska en variation av utbud eftersträvas i orter. 

• Tekniska anläggningar av större omfattning får endast placeras i lägen där de 

på lång sikt inte kan bedömas utgöra en störning eller risk. 

• De områden som är stora, sammanhängande och uppenbart värdefulla för 

rekreation, motion, växt- eller djurliv ska bevaras för framtida generationer. 

Att upprätta naturvårdsavtal, bilda reservat eller att undanta skogsbruk är 

exempel på naturbevarande åtgärder. 

• Befintliga park- och grönområden ska kontinuerligt utvecklas med fler 

funktioner. Nya områden ska anläggas i takt med att orter expanderar. 

Exempelvis kan lekplatser behöva tillkomma där bostadsområden utökas 

eller bildas.    

• Kopplingen mellan stad, landsbygd, naturmiljö, sjöar och rekreationsområden 

ska kontinuerligt stärkas. Genom stråk kan områden bindas samman till ett 

grönt nätverk. 

• Områden av värden för rekreation, idrott, motion eller motsvarande får inte 

påverkas negativt av annan planering eller exploatering.  

 
Transportinfrastruktur ska  

• kontinuerligt utvecklas för att stärka kopplingar mellan orter. Fler hållplatser 

och avgångar för busstrafik ska eftersträvas. Persontrafik på järnväg mellan 

Eksjö och Mariannelund ska eftersträvas.  

• kontinuerligt utvecklas till ett system för olika resealternativ mellan orter.  

• där det är möjligt kompletteras med säkerhetshöjande åtgärder för gång- och 

cykeltrafik.  
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Orterna har på flera sätt liknande förutsättningar för utveckling. De angörs av en 
större väg som fördelar sig till kvartersgator vid sammanhängande bostadskvarter. I 
orterna dominerar villabebyggelsen som ofta byggts i närtid till varandra. En kyrka, 
skola och någon verksamhets- eller butikslokal markerar ett centrumområde medan 
utkanterna präglas av industrier. Kopplingen till natur och landsbygd är ofta mycket 
god och ofta kombinerade med anläggningar till stöd för friluftslivet.  

Avstånden mellan orterna är korta, vilket ger förutsättningar för att resa med annat än 
bil. Det är exempelvis 4,5 kilometer mellan Bruzaholm och Hjältevad. För att främja 
hållbart resande såväl mellan orter som inom dem, ska kommunen aktivt arbeta för en 
utbyggnad av gång- och cykelvägnät. I flera fall krävs samarbete med Trafikverket då 
sträckor ofta ligger inom deras vägområden. Denna typ av pendling är viktig för att ta 
sig mellan hållplatser, skolor eller viss service som kan finnas i närliggande ort. För ett 
heltäckande utbud är orterna alltid beroende av en centralort. Avståndet för 
cykelpendling kan då upplevas vara för långt. Så som mellan Hjältevad och 
Mariannelund (cirka 15 kilometer) eller till Eksjö (25 kilometer).  

Generellt finns utvecklingsmöjligheter för nya verksamheter i befintliga detaljplaner. 
Dessa är oftast koncentrerade till järnvägen eller väg 40. Det har därför inte 
motiverats nya utpekanden. 

Sett till bostäder finns detaljplanerad mark i alla orter. Ett färdigställande av dessa 
områden ska prioriteras. Hit är ofta gatunät, vatten- och avlopp och annan teknisk 
infrastruktur utbyggt, och marken är redan ianspråktagen för ändamålet. I Bruzaholm 
finns ett trettiotal obebyggda bostadstomter. I Hjältevad finns över fyrtio 
bostadstomter detaljplanerade söder om sjön Hjälten, och i Ingatorp finns ungefär 
femtio tomter tillgängliga. Gällande detaljplaner bör omprövas för andra byggrätter då 
de inte motsvarar med standard och efterfrågan.   

 

 

 

Verksamheter och handel ska 

• ges utvecklingsmöjligheter i sina befintliga lägen där det motiveras och är 

möjligt.   

• vid nyetableringar prioriteras till tidigare detaljplanerade områden. 

Transportinfrastrukturen ska  

• utformas för att främja gång- och cykeltrafik mellan ortens olika funktioner 

och områden, samt mellan olika orter. 

• utvecklas för att ge stöd åt pendling till och från orterna. Det är särskilt 

viktigt för att säkerställa möjligheterna att bo och leva i orterna. 

Sammanhängande bebyggelse ska 

• i första hand prioriteras till tidigare detaljplanerade områden. 

• i andra hand prioriteras till befintliga kvarters- och bybildningar. 

• Där tidigare detaljplaner inte längre sätts i samband med efterfrågan för 

bostadsbyggande ska de där det är möjligt revideras. Detaljplaner med högre 

flexibilitet, större fastigheter och generösa byggrätter bör eftersträvas. 

• Kopplingar och samband mellan ort och naturområden får inte försämras. 

• Områden för idrott och rekreation, möten och aktiviteter ska i närhet till 

bostadsområden kontinuerligt utvecklas. 

• Områden och byggnader av vikt för föreningsliv ska beaktas. 
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Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Hult. Både enskilda och 
kommunövergripande planeringsriktlinjer gäller för orten. 

MB1 – Hult södra centrum 
Ett mindre verksamhetsområde i centrala delarna omges av rekreationsområde, 
villabebyggelse och utvecklingsområde för bostäder. Området anges för 
mångfunktionell bebyggelse. Det möjliggör utveckling av befintlig verksamhet liksom 
omställning till mindre störande markanvändning. 

• r3 – Stråket längs med Smedhemsån är ett aktsamhetsområde för skredrisk. 
Slänterna mot ån är skarpa i kombination med finkornig jordart. 

BF1 – Sandåkra 
Längs med Försjövägen söder om campingen ligger samlad bebyggelse där det kan 
finnas utrymme för komplettering. En lågintensiv utveckling längs vägen avses. 

SB1 (LIS) – Ägersgöl, södra stranden 
Vid södra stranden av Ägersgöl finns bebyggelse. Området är angett som LIS-område 
(se kapitel om landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för utveckling med bostäder.  

• NB3, NB4 - Områden söder om Ägersgöl samt strax norrut är tidigare 

karterat för biotopvärden (Skogsstyrelsen). 

SB2 (LIS) – Movänta norra, Försjön 
Den norra delen är bebyggd. Resten rymmer spridd bebyggelse, eller obebyggda 
partier som avses för utveckling av bostäder. Södra delen omfattas av 
vattenskyddsområdet för Försjön.  

• NK1, r1 – I områdets södra del finns ett lågpunktsområde med 
översvämningsrisk. Området bör undantas bebyggelse och arbetas in i miljö 
som uppsamlingsyta eller motsvarande med hänsyn till risken. 

SB3 (LIS) – Movänta södra, Försjön 
Den nordligaste delen av området är sedan tidigare detaljplanerat för bostäder. 
Området är till stor del bebyggt men här finns byggrätter och tomter kvar. Södra och 
mellersta delarna är också till stora delar bebyggda längs med stranden. Området är 
angett som LIS-område för utveckling med bostäder. Den norra delen av området 
ligger inom vattenskyddsområdet för Försjön. Utvecklingsområdet sträcker sig vidare 
söderut och avslutas i nivå med Movänta camping (FB2). 

SB4 – Sandåkra södra, Tomtängsvägen 
Öster om ett befintligt villakvarter, öster om Försjövägen föreslås en förlängning för 
friliggande bostäder. Området gränsar till naturmark i norr och jordbruksmark i öst.   

SB5 – Johannes väg 
Villakvarteret kring Johannesväg föreslås utvecklas norrut i motsvarande struktur, 
med villakvarter i rektangulär form i ett naturnära läge.  

SB6 – Smedhemsvägen södra 
Ett utvecklingsområde för bostäder anges som en förlängning från Smedhemsvägen 
och befintligt villakvarter. Området sträcker sig söderut mot väg 40 och avgränsas 
med grönområde som bör anordnas för skydd mot buller. 

SB7 – Albert Engströms väg  
Ett utvecklingsområde för bostäder anges som en förlängning från Albert Engströms 
väg i riktning mot centrum.  

SB8 – Hult södra 
Ett utvecklingsområde för bostäder anges som en förlängning från befintlig 
villabebyggelse. Området bör utredas för gles och spridd bebyggelse av gårdskaraktär. 
Området gränsar till jordbruksmark i söder. Närheten till väg 40 i norr med anledning 
av risk och buller behöver beaktas. 
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FB1 (LIS) – Klintens lägergård 
Fastigheten som omfattar för Klintens lägergård är angett som LIS-område för 
utveckling med verksamheter. Området är undantaget det kringliggande reservatet, 
fastighetsbildats och rymmer pågående verksamt. Området är av hög vikt för 
rekreation, friluftsliv och föreningsliv. 

• MF1, MR1, MN1 - Området är en samlingsplats för naturupplevelser, och är 

av hög vikt för rekreation, friluftsliv och föreningsliv. 

• NB1, NB2 - Områden söder och norr om utvecklingsområdet är tidigare 

karterat för biotopvärden (Skogsstyrelsen). Reservatet är dock generellt av 

höga värden. 

FB2 (LIS) – Movänta camping  
Movänta camping vid Försjöns södra strand är sedan tidigare detaljplanerat och 
bebyggt. Området är angett som LIS-område för utveckling med verksamheter. 

 

 

Bild 51 - Klintens lägergård i norra Hult 

 

 

 

SF1 – Södra centrum  
Området rymmer skola och kyrka. Söder om Kyrbyvägen tar jordbruksmark vid. Vid 
utvecklingsbehov av skolan kan delar av området utredas för utveckling.  

• NB7, NB8 - Områden västerut är tidigare karterat för biotopvärden 

(Skogsstyrelsen). 

• r – i Hults centrala delar finns sedan tidigare ett flertal angivna riskområden 

för potentiellt förorenad mark.  

• NK2, r2 – En större yta med översvämningsrisk finns väster om 

Kvarndammen. Området behöver utredas för riskreducerande åtgärder. 

• MR2 – Centrums västra delar anges som viktig social plats, för möten och 

rekreation. Stråk och koppling från centrumområdet behöver säkerställas. 

• MR3 – Torgytan i ortens mittpunkt bör utvecklas. I ett program och 

gestaltningsstudie ska ytan utredas för utveckling samt hur den kopplas 

genom stråk och förbindelser till övriga socialt viktiga platser.  

• MR4 – Vid befintliga villakvarter samt utvecklingsområdena SB8 och MB1 

finns en fotbollsplan. Denna bör fortsatt förvaltas och säkerställas.  

T1 – Samlingsplats väg 40 
Gång- och cykelväg mellan södra och norra delarna av orten sammanfaller med ett 
nytt stråk västerifrån (T2). Platsen är särskilt viktig att beakta och kontinuerligt 
utveckla för ökad säkerhet och effektivitet. Stråket förbinder skolan med 
bostadsbebyggelsen i ett högt trafikerat läge. Området kan på sikt utvecklas med 
pendelparkeringar och liknande i takt med att T2 färdigställs.  

T2 – Gång- och cykelväg Hult - Eksjö  
Utbyggnaden av en gång- och cykelväg mot Eksjö tätort är högst prioriterad.  
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 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
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Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
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 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
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 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
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Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan. Både enskilda och 
kommunövergripande planeringsriktlinjer gäller för orten. 

– Bruzaholm östra 

Villabebyggelsen längs med Lundbergsgatan är sedan tidigare detaljplanerad. Här 
finns byggrätter kvar och möjlighet till viss utveckling. Områdets koppling till naturen 
behöver säkerställas även för de fastigheter som ligger längst söderut. Områdets 
utveckling behöver anpassas till vägområdet för väg 40 (se T2 nedan). 

• NB1, r2 - Områden norrut är tidigare karterat för biotopvärden. Norr om 

Lundbergsgatan är bergsterrängen brant, och angiven för rasrisk. 

SB1 – Bruzaholm norra, Vävaregården 
Väster om ån och dammen finns början till bostadsområde av villakvarter. Området 
är detaljplanerat för fler bostäder, men utbyggnaden har stannat av.  

• Utv. 1 – Utvecklingen av området innebär att revidera detaljplanen och göra 

om indelningen av fastigheter till en mer lämpad bostadsform. Så kallade 

kombinationsfastigheter, där större hus av gårdskaraktär kan byggas på större 

fastigheter och kombineras med viss djurhållning är en inriktning som 

behöver utredas. I genomsnitt kan fem av nuvarande fastigheter då 

sammanslås till en fastighet på cirka 4 000 kvadratmeter. 

• MF2, MR3 – Området vid dammen, vattenfallet och kopplingen till 

bruksdammen söderut är sammantaget av högsta värde för rekreation. 

Strukturen är en viktig del av ortens identitet och kulturhistoria. Området bör 

kopplas tydligare till orten söderut.  

 

 – Bruzaholm västra, Stuveryd 

Entrén till Bruzaholm västerifrån utgörs av nedlagd industri. Området anges för 
möjligheten till omvandling av verksamhet kombinerat med bostäder.  

FB1 – Bruzaholm centrum och bruksområdet 
De centrala delarna utgörs av den äldre bruksmiljön och riksintresset för 
kulturmiljövården. Området har många väl bevarade byggnader och är tillsammans 
med Bruzaholm Bruksmuseum en målpunkt av högsta värde. Samtidigt finns aktiva 
verksamheter och industri i området, som är detaljplanerat för denna kombination av 
syften (bevarande och drift). Det är av högsta vikt att verksamheterna ges 
utvecklingsmöjlighet samt att bruksmiljön bevaras. Det välfungerande samspelet 
mellan privata och tillgängliga platser bedöms vara en nyckel för att området kan 
bevaras och utvecklas med tiden.  

• MF1, MR2 - Området är en samlingsplats för naturupplevelser, och av hög 
vikt för rekreation, friluftsliv och föreningsliv. 

• NB1, NB2 - Områden söder och norr om utvecklingsområdet är tidigare 

karterat för biotopvärden. Reservatet är generellt av höga värden. 

 

 

Bild 52 - Del av bruksmiljön i Bruzaholm 
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T1 – Stationsområdet 
Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte inverka på 
dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att sträckan i framtiden trafikeras av tåg för 
persontrafik. Vid stationsområdet och dess koppling till bruksområdet finns också 
kulturhistoriska värden att beakta. Ett stråk bör sträcka sig hit via Kristallen-området. 

T2 – Eksjö vägen (väg 40) 
Vägområdet behöver anpassas med hänsyn till miljön den löper genom. Risker och 
störningar som vägen medför är för närvarande inte på acceptabel nivå. Trafikverket 
är huvudman men kommunen behöver agera och bidra för att göra förutsättningarna 
bättre i Bruzaholm. Både för befintliga bostäder och sett till möjligheterna att utveckla 
orten. Vägens utformning, bredd och design i kombination med fler passager, ökad 
belysning och möjlighet att röra sig i dess närhet behöver anpassas. 

• r1 – Vägområdet medför påtagliga risker. Trafiksäkerheten för människor 

och möjligheten att röra sig längs med och över vägen behöver utökas. Det 

förekommer stora mängder tung trafik som genererar buller.  

T3 – Gång- och cykelväg Bruzaholm - Hjältevad 
En utbyggnad av gång- och cykelvägen österut mot Hjältevad ska utredas. I nuläget 
går det att cykla på trottoarer, lokalgator och i vägområdet för väg 40. Gång- och 
cykelväg finns därefter byggt i Hjältevad med koppling till Ingatorp.   

 

 

 

 

 

 

V1 – Industriområdet 
Ett bebyggt och tidigare detaljplanerat verksamhetsområde anges.  

PR1 – Idrottsplats  
Naturområdet söder om orten är av hög vikt för möjligheter till spontanidrott och 
friluftsliv. Området bör kontinuerligt utvecklas och utökas för fler funktioner. 

NB2 – Stuverydsbäcken 
Området för bäckravinen med närområde är av högsta biologiska värden, samt viktigt 
för friluftsliv, turism, ortsnära rekreation och naturupplevelser.  

 

 

Bild 53 - Kristallen inom bruksområdet i Bruzaholm 
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Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Industri- och verksamhetsområde (störande) 
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Gång- och cykelstråk
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 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
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Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
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 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/

MF
MR
MN

r
Utv.

BF

SB

MB
SF
SF
SF

FB

V
V
E

GC
T
T

PR

NF

A

SF
SF
SF

ÖVERSIKTSPLAN EKSJÖ 2040
MARKANVÄNDNINGSKARTA
 EKSJÖ TÄTORT

0                 500                           1000 meter
N

100 250

0                 500                           1000 meter
N

100 250

 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde
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Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
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 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
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Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning
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Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
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https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan. Både enskilda och 
kommunövergripande planeringsriktlinjer gäller för orten. 

 

Bild 54 - Vy över sjön Hjälten 

– Norra Hjälten 

Hjältens norra strand anges som LIS-område för att möjliggöra bostadsutveckling. 
Området är i vissa delar bebyggt. 

2 – Södra Hjälten 

Hjältens södra strand anges som LIS-område för att möjliggöra bostadsutveckling. 
Området är till största andel bebyggt med bostäder. I ytor mellan kluster och 
ytterligare söder om (bakom) bebyggelse kan kompletteringar ske. 

 

SB1 – Hjältevad västra, Knutshult 
Utvecklingsområdet är detaljplanerat och har delats in i mindre fastigheter för 
enbostadshus. Utbyggnad har inletts vid Granvägen och därefter stannat av. Det finns 
drygt fyrtio bostadstomter tillgängliga i området.  

• Utv. 1 – Utvecklingen innebär att revidera detaljplanen och göra om 

indelningen av fastigheter till en mer lämpad bostadsform som sätts i 

samband med efterfrågan. Så kallade kombinationsfastigheter, där hus av 

gårdskaraktär kan byggas på större fastigheter behöver utredas.  

• NB1, NB2 – Där skogslandskapet tar vid finns sedan karterade höga 

biologiska värden. 

SB2 – Nylund 
En förlängning av villakvarteret söder om Nygårdsvägen föreslås.  

MB1 (LIS) – Hjältens östra strand 
Den östra delen av stranden är till viss del bebyggd med anläggningar för rekreation 
och friluftsliv. Platsen är viktig och utpekande avser stärka dess funktion.  

• MF2, MR3, MN1 – Bad- och båtplatsen vid sjöns norra strand är en viktig 
samlings- och mötesplats för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. 
Området ska kontinuerligt underhållas och utvecklas. 

SF1 –Sporthall och skola 
Nuvarande område anges med viss utvecklingsmöjlighet. Ett stråk mellan Storgatan, 
Ängholmsvägen och idrottsplatsen, via skolan behöver säkerställas.  

SF2 – Idrottsplats 
Idrottsplatsen i ortens södra delar anges med utvecklingsmöjlighet. Området bör 
kontinuerligt utvecklas som fritidsområde och idrottsplats med nya funktioner. 

• MR1 - Området är en samlingsplats för idrott, friluftsliv och föreningsliv. 
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T1 – Samlingsplats Storgatan 
Området ska utvecklas till en samlingsplats för samåkning och kollektivtrafik. 
Busshållplats med väderskydd och säkra uppställningsplatser för pendelparkering, 
med koppling till ortens företag och bostäder ska utvecklas. Platsen förbinds med 
stråk norrut och söderut genom orten.  

T2 – Stationsområdet 
Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte inverka på 
dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att järnvägssträckan i framtiden trafikeras 
av tåg för persontrafik.  

T3 – Gång- och cykelväg Ingatorp - Hjältevad 
Gång- och cykelvägen österifrån ska kontinuerligt underhållas och förbättras. Delar av 
sträckan är asfalterad medan andra är av naturmaterial. För att säkerställa tillgänglighet 
och säkerhet för alla cykeltyper behöver ytorna beläggas och vara väl upplysta. 

T4 – Storgatan/väg 40 
Korsningen kan utvecklas som samlingsplats för trafik. Gång- och cykelväg förbinds 
här, och kan på sikt utökas över vägen som gångstråk mot naturområdet norrut. Vid 
korsningen finns också möjlighet att utveckla pendelparkering. 

T5 – Gång- och cykelväg Hjältevad - Bruzaholm 
En fortsättning av gång- och cykelvägen västerut mot Bruzaholm behöver utredas. 
Stråket går nu österifrån, från Ingatorp till Hjältevad och vidare söderut i orten.  

 

 

 

 

V1 – Hjältevad västra 
Området närmst vägen anges för verksamhet av icke-störande karaktär. Butiker, 
kontor och motsvarande avses. Området anges i nordsydlig riktning, likt ett stråk 
längs med Storgatan. 

V2 – Hjältevad centrum 
Det befintliga industriområdet i öster anges med viss utvecklingsmöjlighet. Området 
är sedan tidigare detaljplanerat i motsvarande utsträckning.  

• NK1, r1 – Ett större våtmarksområde och samlingsplats för vatten finns norr 

om området. Området bör utnyttjas för att hantera stora vattenmängder från 

ån. Naturområdet utgör samtidigt en viktig biotop. 

• NK3 – Ett grönområde för skydd mot buller samt för uppsamling av 

dagvatten i området mellan bostadskvarter och industrin behöver utvecklas. 

Området kan inrymma gångväg med koppling till gång- och cykelvägen 

norrifrån (T3) 

V3 – Hjältevad södra 
Övergången från V2 söderut föreslå till verksamhetsområde av icke-störande karaktär. 
Avsikten är att inte utveckla ytterligare störande verksamhet i centrala lägen och invid 
bostadsmiljöer.  

V4 – Hjältevad östra 
Österut längs med järnväg och väg 40 föreslås en fortsatt utveckling av skrymmande 
eller störande industri. 

• NK2, r2 – Ett större våtmarksområde och samlingsplats för vatten finns 

norrut. Området bör säkras och utnyttjas för att hantera störa vattenmängder 

från ån. Naturområdet utgör samtidigt en viktig biotop. 
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Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
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Centrum
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Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
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Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning
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Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan. Både enskilda och 
kommunövergripande planeringsriktlinjer gäller för orten. 

BF1 – Sandlid 
Längs med Storgatan norrut föreslås en fortsättning på befintliga villa- och 
gårdsbebyggelser. Utvecklingen är i likhet till kvarteret längs med Skogsvägen. Delar 
av området är tidigare detaljplanerat, tillsammans med SB1, för bostäder. I plankartan 
finns illustrerat en då (1957) tänkt fortsättning, vilket är densamma i BF1. 

• NB1 - Områden västerut är tidigare karterade för biotopvärden. 

BF2 – Valbacken västra 
Området är detaljplanerat och det finns fler fastigheter med byggrätt för bostäder. 
Området bör därtill kunna utvecklas.  

• NB3 - Områden norrut är tidigare karterade för biotopvärden. 

BF3 – Valbacken norra 
Norr om skidbacken finns ett område av samlad villabebyggelse. Denna del av 
Valbacken kan kompletteras med och sammanfalla med gårdsmiljöer norrut.  

BF4 – Valbacksvägen 
En utveckling av villakvarteret bör utredas. Dels för fler fastigheter, dels för andra 
byggrätter. Området har inte byggts ut enligt gällande detaljplan, och befintliga 
byggrätter kan begränsa utveckling av området.  

BF5 – Storgatan östra 
En fortsättning av befintlig villastruktur österut bör utredas. 

• NB2 - Områden norrut är tidigare karterade för biotopvärden. 

• r4 – Till följd av tidigare verksamheter finns riskområden för förorenad mark 

i närområdet.  

 

Bild 55 - Vy från Valbacken 

SB1 – Sockenvägen 
En utveckling av bostäder inom befintliga kluster eller gårdar bör möjliggöras. 

SF1 – Skolan 
Området rymmer skola, lekplats, idrottshall med tillhörande utemiljöer. Området 
anges i sin helhet och med viss utvecklingsmöjlighet. Skolans tydliga koppling till 
naturområden behöver säkras. Möjligtvis genom planläggning eller att reglera delar 
naturområdet på Valbacken till skolfastigheten.  

SF2 – Kyrkan 
Området är av högsta vikt som samlingsplats, och för kultur- och föreningsliv.  

SF3 – Torget 
Centrumbildningen kring torget ska fortsatt utvecklas med fler funktioner och ge stöd 
åt både aktivitet och vila. Platsen är en given samlingspunkt för all form av aktivitet i 
orten. Kopplingen norrut till hembygdsgården, naturområdet och skolan, liksom 
söderut till badplats behöver säkerställas. Genom bland annat skyltning, stråk och 
säkra övergångsställen.  
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SF4, BF5 – Solgården 
Boendet anges i sin helhet och med viss utvecklingsmöjlighet. Bland annat 
personalparkering och säkra övergångsställen kan utvecklas. 

• NK1, r1 – Översvämningsrisk finns västerifrån. Området bör anläggas till 

samlingsplats, våtmark eller svackyta för att bromsa ett flöde söderut vid 

kraftiga skyfall. Platsen är sedan tidigare känd och har varit utsatt för 

översvämning. I närtid pågår ett projekt om att höja en vall runtom sjön för 

att begränsa risken.  

• r2 – Till följd av tidigare verksamheter finns riskområden för förorenad mark 

i närområdet.  

PR1, NF1 – Valbacken 
Valbacken anges för bevarande. Området är av högsta vikt för friluftsliv, aktivitet, 
idrott, och föreningsliv. Området har höga rekreationsvärden med även biologiska 
värden, och behöver säkras för nuvarande och framtida generationer. Reservat för 
rekreation, ägandeskap och användning behöver utredas. 

• MF3, MR2, MN1 – Toppstuga, skidlift och tillhörande bebyggelse finns på 

östra sidan. Naturområdet rymmer delar av Höglandsleden och flera 

spontana strövstigar. Kopplingen till andra naturområden norrut och västerut 

är stark och viktig att bevara. 

PR2 – Idrottsplats och spårområde 
Naturområdet väster om skolan används av skolan för rast och i utbildningssyfte. 
Området är av högsta vikt och bör ses som en del av skolområdet, dock med 
möjlighet för allmänheten att ströva genom.  

• MF1, MR1 – Hembygdsgården är en viktig samlingsplats för kultur- och 

föreningsliv. Området bör fortsatt förvaltas väl och ges utrymme för fler 

användningsområden. 

• MF2, MF3 – Området inrymmer lekplats, tennisbanor, spårområde för skidor 

och är en samlingsplats för stråket kring Valbacken.  

 

T1 – Stationsområdet 
Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte inverka på 
dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att järnvägssträckan i framtiden trafikeras 
av tåg för persontrafik.  

V1 – Industriområdet 
Ett befintlig och tidigare detaljplanerat verksamhetsområde anges. Området har 
anpassats något jämfört med gällande detaljplan. Det finns sedan tidigare bostäder 
inom verksamhetsområdet.  

• r3 – Risk för förorenad mark finns, som behöver utredas vid etableringar. 

• NK2, r2 – Översvämningsrisk finns i den där ån kröker sig söderut. Området 

bör anläggas till samlingsplats, våtmark eller svackyta för att bromsa ett flöde 

söderut vid kraftiga skyfall.  

• r5 - Norr om industrien är bergsterrängen brant, och angiven för rasrisk. 
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Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan. Både enskilda och 
kommunövergripande planeringsriktlinjer gäller för orten. 

Introduktion 
Ortens attraktiva egenskaper, brister och utvecklingspotentialer har vägts samman till 
den utvecklingsbild som eftersträvas. Potentialerna sätts i samband inte med 
efterfrågan, vilket gör att utvecklingsprocessen behöver initieras genom en större 
samverkande process. Arbeten med allmän plats kan bidra genom att utveckla 
centrum, torget, gator, anlägga säkra trottoarer och cykelvägar samt främja etablering 
av servicefunktioner i centrala lägen.  

Riktlinjerna innebär att binda samman ortens delområden och funktioner med stråk. 
Detaljplaner för bostäder och verksamheter ska revideras för att öka byggrättens 
attraktivitet och flexibilitet. Omgivande naturområden med höga värden ska tydligare 
kopplas till orten.  

Utvecklingspotentialer 
I Mariannelund finns byggrätter för närmare 150 bostäder. Främst för villor i ortens 
södra och norra delar. Ett färdigställande av dessa ska prioriteras, vilket kräver 
revidering av gällande detaljplan. Det finns ett tydligt centrum, med torg och 
rutnätsstruktur med stora markområden och utvecklingsmöjligheter för 
funktionsblandad bebyggelse. Storskaliga verksamhetsetableringar är möjligt i ortens 
östra delar. Campingverksamheten och Filmbyn Småland är av särskild vikt för 
besöksnäring, och ska särskilt beaktas.  

Stora delar av centrum utgörs av parkeringsplatser eller baksida till verksamheter. 
Detta är områden som behöver utredas för byggrätter för att eftersträva 
färdigställande av kvartersstrukturen. Centrala fastigheter är ofta bebyggda till 10–
15%, vilket innebär stora möjligheter för förtätning. Av det cirka 51 000 kvadratmeter 
stora centrumområdet upptas cirka 21 000 kvadratmeter av asfalt, vägar och 
parkeringar. Det motsvarar ungefär 40 procent (1750 parkeringsplatser eller 11 
fotbollsplaner).  

 

 

Sammanhängande bebyggelse i Mariannelund ska 

• prioriteras till tidigare detaljplanerade områden.  

• i andra hand prioriteras till ortens centrumområde. Områden som saknar 

detaljplan men har potential för förtätning avses.  

• centrum ska inventeras genom ett program för ytor utan funktion eller som 

kan omställas till byggrätter.  

Verksamheter och handel i Mariannelund  

• som ger stöd för vardagsliv ska koncentreras till centrum.  

• som kan bedömas vara trafikalstrande, störande eller skrymmande ska hållas i 

ortens östra utkant. 

• som redan är etablerade, i centrala och externa lägen, ska prioriteras 

utvecklingsmöjligheter.  

Transportinfrastrukturen i Mariannelund ska  

• utformas för möjligheter att säkert cykla mellan ortens delar. 

• inom centrumområdet utformas med en balanserad prioritering mellan 

fotgängare, cyklister och bilister. 

• utvecklas för möjlighet till kollektivtrafikresor med tåg och buss, samt 

parkeringsplatser för samåkning i strategiska lägen.  

• Orten ska kontinuerligt bindas samman med gång- och cykeltrafik. Särskilt 

viktigt är att koppla samman bostadsområden, centrum och områden med 

värdefulla natur- och kulturvärden, områden för rekreation, skola och idrott.  

• Områden för idrott och föreningsliv ska ges utrymme för expansion. 
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BF1 – Mariannelund västra, Bostorp, Gärdet  
Villabebyggelsen föreslås utvecklas till fler kvarter västerut. 

BF2 – Mariannelund västra centrum 
Sammantaget finns utvecklingsmöjligheter kvar från äldre detaljplaner och på 
obebyggda fastigheter. De centrala delarna av orten utgörs av en mängd villakvarter i 
läget mellan Hässleby bäck och väg 40. Även flerbostadshus finns inom kvarteren.  

• NB2, NK3 – Ett grönområde mellan två villakvarter är av högt biologiskt 
värde och anges för bevarande. Området ansluter Hässleby bäck med 
skogsmarkerna norr om orten. Marken har möjligheter att hantera dagvatten 
från respektive kvarter, samt leda vatten mot Hässleby bäck. 

BF3 – Mariannelund norra  
Ortens nordöstra delar är till stor del bebyggda med enbostadshus, mindre 
flerbostadshus och viss verksamhet. Utvecklingsmöjligheter finns kvar från äldre 
detaljplaner och på obebyggda fastigheter i flera av kvarteren. 

BF4 – Mariannelund södra 
Utvecklingsmöjligheter finns kvar från äldre detaljplaner och på obebyggda fastigheter 
i flera av kvarteren. 

• NB3 – Söder om kvarteren finns tidigare karterade biotopvärden. 

SB1 – Mariannelund västra, Gärdet och Hässleby gård 
Området är tidigare detaljplanerat och rymmer en mängd obebyggda byggrätter.  

• Utv. 1 – Detaljplanen behöver ändras och fastighetsindelningen göras om, 

för att motsvara efterfrågan. Så kallade kombinationsfastigheter, där större 

hus av gårdskaraktär kan byggas på större fastigheter. I genomsnitt kan fem 

nuvarande fastigheter bilda en fastighet på cirka 4 000 kvadratmeter. 

• r4 – I området vid Hässleby bäck finns rasrisk vid branta slänter. 

SB2 – Gärdet, Villakvarter 
Ett mindre utvecklingsområde för befintliga villakvarter anges. Området ersätter 
delvis byggrätt för industri, då det i nutid bedöms bättre lämpad för icke-störande 
verksamhet, och fortsättning av befintlig villabebyggelse.  

• NK4- Den norra delen av området är ett grönområde. Marken kan anordnas 

för dagvattenhantering och som resurs för klimatanpassning.  

• NK5, r2 – Vid Fagersjön och Brusaån finns riskområden för översvämning. 

Grönområdet är en samlingsplats för vatten vid skyfall.  

SB3 (LIS) – Skruvens västra strand 
Runtom sjön Skruven anges tre olika men sammanlänkande LIS-områden för 
bostadsutveckling. Det västra är bebyggt i den norra delen och sammanfaller med 
idrottsområde i väster och motionsspår i söder. Spåren ska beaktas vid utveckling. 

SB4 (LIS) – Skruvens östra strand 
Området omfattar befintlig bebyggelse och avser viss utvecklingsmöjlighet. 

SB5 (LIS) – Åsjöns västra strand 
Ett påbörjat bostadsområde anges för utvecklingsmöjlighet. Här finns detaljplan 
sedan tidigare och vissa utvecklingsmöjligheter kvarstår. Området gränsar till 
Vimmerby kommun. I den sydligaste delen anges en befintlig bebyggelse. 
 

 

Bild 56 - Illustration av möjlig utvecklingsbar mark i centrumområdet 
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MB1 – Mariannelund västra 
Entrén till orten västerifrån utgörs av ett större markområde med bostäder, 
verksamheter och odefinierade ytor. Området är delvis detaljplanerat för upplag och 
delvis bostäder. Utvecklingen innebär att omställa till mångfunktionellt område, med 
bostäder och icke-störande verksamheter. 

• NK1, NB1, r1 – Riskområde för översvämning som bör studeras för åtgärder 

som våtmark. Området har höga biologiska värden. 

MB2 – Mariannelund centrum 
Utvecklingsområdet omfattar ortens centrum med torg och kringliggande 
stadskvarter. Området innehåller en mängd obebyggda fastigheter, stora 
parkeringsplatser och överdimensionerade gator. Utvecklingen innebär att synliggöra 
och inventera dessa områden och eftersträva effektivisering, förtätning och 
färdigställande av stadsbilden. Flera detaljplaner kan behöva revideras för att anpassa 
byggrätter och syften till nutida behov. Stora fastigheter som kan rymma 
flerbostadshus, eller stadshus med flera funktioner samlade är prioriterade. 

Området rymmer också allmänna platser, stråk och gator. Stadsrummen är en viktig 
del av ett centrum och ska kontinuerligt utvecklas och omfattas av hög skötsel. Stråk 
och förbindelser ska kontinuerligt förbättras eller utvecklas mellan viktiga funktioner 
och platser. Exempelvis mellan skolan i söder, via centrum och vidare norrut till 
Mariannelunds gård och närliggande natur.  

MB3 – Mariannelund södra 
Utvecklingen innebär en succesiv omställning från industrimark till mångfunktionellt 
kvarter, där bostäder kan utvecklas i samspel med icke-störande verksamheter. 
Området utgör en länk mellan östra och västra villakvarteren och bör utvecklas till 
likhet med dessa. Industrier eller annan verksamhet som skiljer områdena åt får inte 
förekomma.  

MB4 – Mariannelund centrum 
Den västra delen av centrumområdet rymmer inte lika mycket områden av allmän 
plats som MB2. Dock finns här stora utvecklingspotentialer på obebyggd mark. 
Blandstadskvarter där flerbostadshus dominerar är önskvärt.  

• NK2, r3 – Vid broarna och Mariannelunds gård finns översvämningsrisk och 

samlingsplatser för vatten vid skyfall. Området bör utvecklas med 

förebyggande åtgärder, och utveckling av bostäder eller känslig 

markanvändning i närområdet ska undvikas.  

• MF2, MR2 – Mariannelundsgård och herrgårdspark ligger i mitten av 

grönområdet, och är av högsta vikt för rekreation, kultur och fritid. 

MB5 - Spillhammar camping (LIS)  
Området som omfattar campingområdet och närliggande ytor anges för 
verksamhetsutveckling. På den halvö inom Åsjön som anges längst västerut finns en 
före detta kaffestuga, detaljplanerad inom allmän plats. 

Funktionsblandade områden 

FB1 – Mariannelund centrum 
De centrala delarna av orten sammanfaller, utvecklingsområden i centrum och är en 
länk mellan skola, friluftsområden, verksamhets- och bostadsområden. Området ska 
fortsatt utvecklas med allmänna platser och kvartersmark. 

FB2 – Slätten 
Ett funktionsblandat område finns i östra delarna av orten. Allmänna platser, bostäder 
och verksamheter samverkar i ett dynamiskt område som har potential att utvecklas 
ytterligare. Stråk behöver säkerställas för att koppla området med ortens västra delar. 
 

 

Bild 57 - Del av torget och centrum i Mariannelund 
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SF1 – Kyrkan 
Det befintliga området anges.  

• MF1, MR1 - Området är av högsta vikt som samlingsplats.  

SF2 – Vårdcentral och boende 
Det befintliga området anges. Områdets kopplingar till strövområden i närområdet 
kan förstärkas. 

SF3 – Skolan 
Området rymmer skola, lekplats, idrottshall och närområde. Området anges i sin 
helhet och med viss utvecklingsmöjlighet. Skolans tydliga koppling till naturområden 
västerut behöver förstärkas. 

SF4 –Behandlingshem 
Det befintliga området anges. Det före detta sanatoriet är riskintresseområde för 
kulturmiljövården. 

V1 – Mariannelund södra (Icke- störande) 

V2 – Mariannelund östra 1 (Icke- störande) 

V3 – Mariannelund östra 2 (Icke- störande)  
Ett befintlig och tidigare detaljplanerat verksamhetsområde anges. Dock för 
verksamheter av icke-störande karaktär. Områdena utgör en mjukare övergång från 
bostads- och stadsbebyggelsen i väst till järnvägsområdet och industrimark för 
störande karaktär.  

V4 – Mariannelund östra 3 (störande) 
Industriområde för störande verksamhet 

E1 – teknisk anläggning 
En befintlig teknisk anläggning söder om verksamhetsområdet anges. 

T1 – Stationsområdet 
Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte inverka på 
dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att järnvägssträckan i framtiden trafikeras 
av tåg för persontrafik. Vid stationsområdet och dess koppling till bruksområdet finns 
också kulturhistoriska värden att beakta.  

 

Bild 58 - Del av Herrgårdsparken 
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Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
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 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
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Anläggning för trafik
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 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk
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Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
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 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk
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Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Yttre stadsområdet
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 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
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Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning
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Vatten
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Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde
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 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Eksjö tätort. 
Orten har egna planeringsriktlinjer som anges nedan. Dessa gäller tillsammans med de 
kommunövergripande planeringsriktlinjerna. 

Eksjö utgörs år 2040 av en centrummiljö som är levande, tät och varierad till 
funktioner och arkitektur. Här är det enklast att ta sig fram till fots eller med cykel, 
och fokus ligger på gemenskap i de offentliga rummen. I centrums ytterområde tar 
stadsområdet vid. Här finns ett stort utbud av välförvaltade parker, moderna 
bostadsområden och högkvalitativa offentliga rum för vila eller aktiveter. Det är 
enkelt och säkert att resa till och från stadsområdet. I det yttre stadsområdet finns en 
stor variation med verksamheter.  

Kopplingen till naturen är hög via tydliga stråk. Den natur som omger kommunens 
orter har en fortsatt stark funktion som spridningskorridorer mellan centrum och 
landsbygd. Grönstrukturen är viktig ur klimataspekt, för biologisk mångfald, folkhälsa 
och föreningsliv och har därför i hög utsträckning reserverats. 

Eksjö tätort har en särskilt stor roll i att uppnå översiktsplanens mål. Den 
sammantagna strategin är att inte ta ny mark i anspråk i omotiverad omfattning. I 
stället ska orten kompletteras och färdigställas. Det innebär att bostadsbyggande och 
verksamhetsetableringar i första hand hänvisas till befintliga byggrätter och mark som 
nyttjas ineffektivt. I förarbetet till planförslaget har det identifierats områden för 
ungefär 1000 bostäder, ofta i samspel med andra funktioner.  

Komplettering inom stadsområdet sker genom att kartlägga ytor utan funktion eller 
som på sikt kan förlora sitt syfte, så som obebyggd mark, rivningstomter, parkeringar 
eller buffertzoner. Här lämpar sig mångfunktionell bebyggelse i välanpassad 
arkitektur. En del områden avses för förtätningsprojekt som kan genomföras på kort 
sikt, medan andra är nya stadsdelar och långsiktiga omvandlingsområden. I flera fall 
behöver detaljplaner revideras för att göra de mer användbara och attraktiva. 

 

 

 

För att underlätta läsbarheten av riktlinjer har en geografisk indelning gjorts. Denna 
innebär fyra olika zoner med olika förutsättningar, utmaningar och möjligheter för 
utveckling. Indelningen innebär centrumområdet, det inre och yttre stadsområdet samt 
stadens ytterområden. Zonerna omfattas i sin tur av olika riktlinjer för planering, som 
tillsammans med en prioriteringsordning för projekt berättar vad som behöver göras 
inom respektive zon för att uppnå målen.  

Zonerna har avgränsats utefter byggnadstyper, stadens form och upplevda gränser 
mellan områden. Detta är gränser vi ofta känner när vi rör oss i stadsmiljöer. 
Exempelvis vart centrum tar slut och ett verksamhetsområde tar vid.  

Ibland är kännbara karaktärsdrag värda att förstärka, medan andra bör brytas. Som 
när en gata i bostadsområde är så bred att den upplevs tillhöra ett verksamhetsområde. 
Nedan följer en beskrivning av zonerna, deras karaktärer och potentialer. Därefter ges 
planeringsriktlinjerna utifrån respektive zon. 

 

Bild 59 - Indelning av Eksjö tätort 
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Området avgränsas utefter karaktär och upplevelsen av att vara i centrum, med ramen 
från Grenadjärgatan i norr, Regementsgatan i öster, Västerlånggatan i väster och 
Järnvägsgatan i söder (väg 40). Avgränsningen förhåller sig till riksintresseområdet för 
kulturmiljövård, större stadsgator, Eksjöån eller andra gränser i stadslandskapet. 
Kyrkan och Stora torget hamnar i mittpunkten, och binder samman stadens aktiva 
stråk, norrut genom Gamla stan och söderut genom centrum åt stationsområdet.  

Karaktär 
I norra delarna och i Gamla stan är gatorna slingrande och smala, medan 
rutnätskvarteren i söder präglas av raka och jämnbreda stadsgator. Inom hela 
centrumområdet råder blandtrafik. Övergången mellan vanliga stadsgator och de som 
utgör nätet i Gamla stan är ofta tydlig av skala, beläggning och målpunkter. 
Arkitekturen är kvartersvis sammanhållen och det är enkelt att utläsa årsringarna och 
stilarna. Särskilt norra delarna av gamla stan är tydligt sammanhållen. Trähusen är ofta 
byggda i närtid till varandra och i material eller färger som är återkommande. I södra 
centrum och finns rutnätskvarter med i huvudsak stenbebyggelse med varierad 
arkitektur och ålder (se nedan). 

 

 
Bild 60 - Flygfoto över delar av Gamla stan 

Det finns gott om offentliga platser, som torg, parker, sittplatser och lekplatser. 
Söderut nås Nybrotorget, inramat av bebyggelse och gångstråk vid naturmark längs 
med Eksjöån.  

I de östra delarna ligger Finlandsparken och i de sydligaste finns Järnvägsparken invid 
resecentret. Att centrumområdet rymmer flera olika typer av rum för olika syften är 
en förutsättning för att skapa eller behålla en levande och inkluderande centrumkärna. 

Utvecklingspotentialer och utmaningar 

Bebyggelse 
Stora utmaningar finns i att komplettera äldre kvarter med ny bebyggelse där det finns 
höga kulturvärden eller sammanhållen arkitektur. Gamla stan bör ses som en särskilt 
spännande och utmanande miljö att arbeta inom med bebyggelse som kompletterar 
och berikar området. Utvecklingen ska följa riksintressets definitioner och inte inverka 
negativt på dess karaktären.  

I centrumområdet finns alltifrån ledig tomtmark efter rivning eller brand, gröna 
områden som saknar definition och syften i sammanhanget, omotiverad breda gator 
och tillhörande impediment eller markparkeringar. Dessa marktyper ligger ofta 
insprängda i rutnätskvarteren och ger stadsväven en ofärdig upplevelse. Som 
konsekvens av förtätning behövs strategier för att omlokalisera och samla 
parkeringsplatser. Centrumområdet ska fortsatt utvecklas för småskalig handel, där 
verksamheten är icke störande och gynnar centrummiljön. I området finns stora 
utvecklingsområden, som kvarteret Tingshagen eller Bryggeritomten, där det avses 
funktionsblandad bebyggelse men där bostäder dominerar. Dessa typer av områden 
har en särskilt hög utvecklingspotential för stadsbild, bostadsförsörjning och utbud 
för handel och verksamheter. Här finns också friare möjligheter i utformning och 
skala, jämfört med småskaliga förtätningsprojekt i gamla stan. 

Nyetableringar bör koncentreras till centrumområdets västra delar samt till 
stationsläget i söder. Det är viktigt att befintliga lokaler nyttjas och att det går att 
anpassa dessa till nya trender, etableringar eller utveckling av befintliga verksamheter. 
Detaljplanering kan vara nödvändig för att öka flexibiliteten för dessa lokaler. Det är 
därtill viktigt att områdena går att angöra med olika typer av färdsätt, säkerställa 
attraktiva gatumiljöer och säkra stråk till och från kvarteren. All tillkommande 
bebyggelse måsta förhålla sig till den befintliga bebyggelsen. Den måsta utformas så 
att den inte påverkar läsbarheten av kulturmiljön negativt. Tillkommande bebyggelse 
ska i stället sträva efter att berika miljön och ge ett diskret avtryck av vår samtid. 
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Rum och stråk 
I en allt tätare stad blir rummen desto viktigare. För att centrummiljön ska vara 
attraktiv är det viktigt att arbeta med stadsrummen och de allmänna platserna. Dessa 
ska upplevas inbjudande, säkra och trygga. Det ska vara möjligt för alla stadens 
invånare att uppehålla sig på platserna för vila eller aktivitet.  

Stora torget är avsett till centrumkärnans vardagsrum, stadshotellets förgård och en 
given handels- och mötesplats. Här finns stora förbättringsområden för att skapa en 
attraktiv miljö och en relation till resten av stadsbilden, både gällande funktion och 
form. Nybrotorget används uteslutande för biluppställning men har möjlighet att 
utvecklas till högkvalitativt offentlig rum. Med stöd av alléerna och stråket längs med 
Eksjöån kan torgytan bindas samman med Vildparken i norr. 

Trafik och flöden  
Gatunätet ska utvecklas till att i huvudsak vara säkert och effektivt för gång- och 
cykeltrafik. Trafikslagen ska ha företräde ges ett sådant utrymme som motiveras. Det 
ska vara enkelt att ta sig till, från och inom centrumområdet. Det ställer krav på gators 
utformning samt reglering, med bland annat övergångsställen, cykelöverfarter, 
friliggande gång- och cykelvägar och generösa trottoarer. För motortrafik ska det vara 
enkelt att ta sig till centrumområdets yttra delar, men desto svårare att färdas genom 
och inom området. Centrumet präglas av primärt småskalig handel som sällan 
motiverar att parkera invid funktionen.  

Motortrafiken bidrar till osäkerhet i gaturum och reducerar attraktiviteten. Den 
generar buller, risker, luftföroreningar och upptar plats som i stället kan fördelas till 
människor. I takt med att motortrafiken nedprioriteras kan stråk mellan viktiga 
mötesplatser och funktioner utvecklas.  

Karaktär 
Stadsområdets inre delar utgör övergången från centrum, och rymmer tätortens större 
funktioner, service, parker, skolor, idrottsanläggningar, sjukhuset och flertalet butiker. 
Bebyggelsen varierar i form och ålder, och området har en lägre täthet jämfört med 
centrum. Kvarter kan upplevas utspridda eller glesa, som ett resultat av en successiv 
och radiell utveckling av centrumområdet. I de yttersta delarna är det generellt långa 
avstånd mellan funktioner samt bredare gator där motortrafiken har en mer dominant 
position. Bostäder finns i huvudsak norrut längs med Vildparken och Eksjöån, 
fördelat i flerbostadshus eller större villor. 

 

Bild 61 - Vy över del där centrum övergår till stadsområde. 

Utvecklingspotentialer och utmaningar 

Bebyggelse 
Stadens största utvecklingspotentialer finns i detta område. Det inre stadsområdet har 
inte utvecklats med samma finess och besparande av mark som centrumområdet, 
vilket gör att förtätningspotentialen är hög både inom kvarter och mellan delområden. 
Funktionsblandad bebyggelse med kombination av arbetsplatser, kontor, butiker och 
bostäder ska prioriteras till det inre stadsområdets östra delar. Här finns ineffektivt 
utnyttjade marklägen, tillsammans med resecentrum och stödjande funktioner. 

Sammanhållen bebyggelse, i huvudsak bostäder ska, näst efter centrumområdet, 
prioriteras inom zonen. Ibland kan det handla om byggnadstyper som lämpar sig 
bättre en bit utanför centrumkärnan, som klassiska hus-i-park-koncept eller punkthus. 
Ett redan byggt exempel är kvarteret Lunden. Ytor som saknar funktion eller är 
ineffektiv utnyttjade sett till sin potential är högst prioriterade. Vissa av dessa kräver 
mindre grad av omvandling. Andra delar kan kräva långsiktiga arbeten och 
omvärdering av pågående markanvändning. Ett exempel är fastigheten Ridhuset 1, 
söder om Vattenledningsparken, som rymmer två carports på en yta som skulle kunna 
rymma ett större punkthus. Därutöver finns storskaliga och långsiktiga 
omvandlingsområden. Dessa rymmer ofta verksamheter som lämpar sig längre ut från 
stadsmiljön. Det krävs program och stora utredningar, bland annat med anledning av 
förorenad mark.  
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Trafik och flöden, rum och stråk  
Trafiksystemet inom stadsområdet ska utformas till att ha en balanserad prioritering 
mellan fotgängare, cyklister och bilister. Jämfört med centrumområdet där bilismen 
successivt tonas ut ur miljön kan det inom stadsområdets inre och yttre delar finna 
skäl att ge motortrafiken visst utrymme. Det handlar om att komplettera systemet och 
omfördela breda gator till att rymma fler färdsätt. Vildparken, Vattenledningsparken och 
Storegårdsområdet kan kontinuerligt utvecklas i takt med nya behov. Även flera av 
områdena för handel, skola eller verksamheter har utrymme för sådan utveckling. 

 

Bild 62 - Vy över delar av det yttre stadsområdet. 
 

 

 

 

 

 

Karaktär 
Utanför de centrala zonerna avtar tätheten snabbt, från stadsmässiga kvarter till 
villakvarter eller radhusområden. Inom området finns även flerbostadshus, ofta med 
generösa avstånd till andra byggnader och gator. Verksamhetstyperna är av 
ytkrävande karaktär, som industrier eller områden för sällanköpshandel, ofta i närhet 
till större vägar, drivmedelsanläggningar och motsvarande funktioner. 

Utvecklingspotentialer och utmaningar 
Den yttre delen av stadsområdet kan generellt utvecklas med storskaliga projekt och 
fortsättning på den stadsmässiga strukturen från det inre stadsområdet. Byggnaderna 
bör successivt övergå från kvarter till friliggande punkthus och flerbostadshus för att 
hushålla med mark. Lokaler för handel och verksamhet utvecklas av icke-störande 
karaktär, och i av större skala än i de centrala delarna. Fler delar lämpar sig för 
funktionsblandning, där kontor och arbetsplatser kan samordnas med 
verksamhetsbebyggelse. Bland annat för att samnyttja parkering. 

Bebyggelse 
I området finns obebyggd mark både i friliggande och bebyggda sammanhang. Vid 
exempelvis kvarteret Sabeln och Rolandsdamm finns markområden som var tänkta 
att exploateras vid mitten av 1900-talet, men som inte gjordes då byggtakt och behov 
sjönk. I kvarteret Portalen finns byggrätter kvar för flerbostadshus, och i närområdet 
finns förutsättningar för ytterligare planering norr- och österut.  

När väg 40 ersätts av förbifarten kan sträckan genom staden ges standard av 
kommunal lokalgata. De ytor som lämnats mellan kvarter och vägen är ibland 30 
meter djupa, och kan då detaljplaneras för andra ändamål när riskavstånd inte längre 
motiveras. Särskilda möjligheter uppstår österut, vid kvarteret Verkstaden. Området 
var tidigare ett stadsområdets periferi men staden har vuxit i kapp dessa lägen. 
Strategin innebär att verksamheter som är störande, skrymmande och svåra att 
kombinera med stadsmiljön på sikt omlokaliseras till utpekade verksamhetsområden. 
Utvecklingen är långsiktig och behöver föregås av bland annat projekt kring 
markföroreningar och infrastruktur.  

Rum och stråk 
Det yttre stadsområdet hamnar naturligt längre ut från torg och centrala parker. Nya 
stadsdelar bör utvecklas med större offentliga platser, parkområden för aktiviteter, 
dagvattenhantering och generell vistelse.  



   
 

150 

 

Inom området finns villakvarter eller radhusområden och flerbostadshus, ofta med 
generösa avstånd till andra byggnader och gator. Verksamhetstyperna är av 
ytkrävande eller skrymmande karaktär i närhet till större vägar. Ortens större utbud av 
fritids- och rekreationsområden finns eller tar vid här. Området är generellt 
bilberoende. 

Utvecklingspotentialer och utmaningar 

Bebyggelse  
En del kvarter eller områden kan kompletteras eller förlängas, men här finns även 
mark för helt nya kvarter. I stadens ytterområde finns detaljplanerad mark för över 
100 bostäder. Byggrätter finns i bland annat kvarteret Hajen i Orrhaga, kvarteret 
Vårlöken i södra Kvarnarp och kvarteret Fasanen. Dessa detaljplaner ger tillsammans 
cirka 250 bostäder. Det är särskilt viktigt att tidigare ianspråktagna och detaljplanerade 
områden först används. Härutöver finns en mängd stora markområden att utreda för 
både bostäder och verksamheter.  

En av strategierna innebär att sådan verksamhet som är störande, skrymmande och 
svår att kombinera med en stadsmiljö på sikt föreslås omlokalisera till utpekade 
verksamhetsområden, i stadens ytterområden.  

Rum och stråk 
Där staden tar slut tar stora rekreations-, motions och fritidsområden vid. Hur 
nybyggnation kombineras med dessa tidigare obebyggda områden kombineras är stora 
utmaningar. Generellt upptar ett punkthus lägre andel mark än en villaenklav för 
samma bostadsmängd. Den typ av bebyggelse bör användas för att göra så låg 
inverkan i områdena som möjligt. Det ställer i sin tur krav på arkitektonisk anpassning 
till landskapet, som generellt präglas av låg bebyggelse.  

 

Bild 63 - Vy över stadens yttre delar och Abborrarondellen.  
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Ambitionen är att så långt som möjligt bygga vidare på Eksjös stadsstruktur samt 
undvika konfliktpunkter eller att ta ny mark i anspråk. Många gånger sker det 
automatisk genom att arbeta inom byggd miljö. Planeringsförutsättningar har varit 
stöd i arbetet med att identifiera utvecklingsområden för kompletteringar och 
förtätningsprojekt, samt för att undvika riskområden eller höga värden. 

Olika delar av tätorten, zonerna, anges för olika strategier för utveckling beroende på 
dess egenskaper och potentialer. Som exempel har centrumområdet endast 
förutsättningar att rymma verksamheter som kan kombineras med bostäder, därmed 
prioriteras funktionsblandning hit. Storskalig utveckling av verksamheter fokuseras i 
stället till stadens yttre delar österut. 

Planeringsriktlinjerna läses i förhållande till den planeringsmässiga indelningen som 
redovisades ovan. De olika zonerna i markanvändningskartan omfattas därmed av 
både de generella och de områdesspecifika riktlinjerna.  

 

Bild 64 – Eksjö tätort indelat i zoner, dit olika planeringsriktlinjer kopplas. 

 

Sammanhängande bebyggelse för bostäder i Eksjö tätort ska  

• i första hand prioriteras till centrumområdet genom komplettering av 

befintliga kvarter. Både obebyggda markområden utanför kvarter, samt 

bebyggda kvarter och förtätning berörs. 

• i andra hand prioriteras till det inre stadsområdet och ineffektivt 

utnyttjade markområden, eller obebyggda områden med byggrätt.  

• i tredje hand prioriteras till det yttre stadsområdet. 

• i fjärde hand prioriteras till Eksjö stads ytterområden. 

Prioriteringsordningen anger att utveckling av bostadsbebyggelse först och främst ska 
ske i centrum inom befintliga kvartersbildningar. Här finns markområden för olika 
bebyggelsetyper, all infrastruktur och service tillgänglig. Det är flerbostadshus, 
kvartersbebyggelse och stadsmässiga projekt som avses. All byggnation och utveckling 
ska ske med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård med ambition att gynna 
stadsbilden. För att ta vara på markens värde behöver byggnader ibland vara högre, 
förslagsvis bör fyra till sex våningar vara normen där det är lämpligt. 

I det inre stadsområdet finns utrymmen för mer storskaliga byggnadstyper, större 
butiker och etableringar än i centrum. Bostadsbyggande kan ske i friare sammanhang, 
men med högt hänsynstagande till kulturmiljö och stadsbilden. Det yttre stadsområdet 
är lämpligt för fortsatt utveckling med småhusområden, kvarter av radhus, villor och 
kedjehus men också mer storskaliga projekt av flerbostadshus och punkthus där det är 
lämpligt. Liksom inom centrumområdet behöver byggnader inom inre och yttre 
stadsområdet vara av högre karaktär för att tillvarata markens värde och undvika 
utglesning av stadsområdet. Då punkthusbebyggelse eller motsvarande byggnader är 
lämpligt kan högre höjder än i centrum medges. 

Utveckling av sammanhållen bebyggelse ska i fjärde och sista hand prioriteras i 
stadens ytterområde. Det finns mark för fortsatt villautbyggnad, men det ska inte vara 
en fortsatt högt prioriterad utvecklingsinriktning.  
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Mångfunktionell bebyggelse i Eksjö tätort ska  

• i första hand utvecklas inom centrumområdet, i befintliga kvarter eller 

utpekade storskaliga utvecklingsområden.  

• i andra hand utvecklas inom det inre stadsområdets östra och södra delar. 

• i sista hand till det yttre stadsområdet, där sammanhanget fortfarande är 

stadsmässigt eller motiverat för funktionsblandning. 

Utvecklingen av centrum är av största vikt för att behålla en levande stadsdel. Här 
sker etableringar till största del i befintliga lokaler genom mindre anpassningar. Vid 
nybyggnationer ska utrymmen för handel, verksamheter och publika funktioner finnas 
i de nedre våningsplanen. De typer av verksamheter som är för stora för 
centrumlokalerna, men tillräckligt stadsmässiga för att vara lokaliserade i ett centralt 
läge, ska i första hand koncentreras till det inre stadsområdet. Byggnadstyper som 
medger en kombination av bostäder och service avses alltid för att stärka stadsmiljön 
och stråk. Utvecklingen av stadsområdet är högt prioriterad österut. Staden har vuxit i 
kapp de områden som tidigare låg externt och det långsiktiga målet är att området 
successivt omvandlas till kvartersstad och utvidgning av stadsområdet. Önskvärt är en 
kvartersstruktur, uppbruten av parker och gång- och cykelvägar.   

Storskaliga utvecklingsområden i centrumområdet är kvarteret Trumpeten, 
Tingshagen och Bryggeritomten. Inom stadsområdet finns motsvarande ytor, samt 
omvandlingsytor för långsiktig utveckling, som kvarteret Bålgetingen.  

 

Bild 65 - Karta över kvarteret Bålgetingen. 

Verksamheter och handel i Eksjö tätort  

• ska inom centrumområdet utgöras av sådan karaktär som lämpar sig i en 
centrummiljö och gynnar utbudet och variationen. Verksamhetstypen är 
generellt småskalig och möjlig att kombinera med bostäder. 

• ska inom det inre och yttre stadsområdet vara av sådan karaktär som gynnar 
stadsmiljön och dess invånare. Verksamhetstypen är generellt av mindre till 
medelstor skala, icke-störande och möjlig att kombinera bostäder 

• ska koncentreras till stadens yttre delar när det handlar om skymmande, 
platskrävande etableringar. Sällanköpshandel eller trafikalstrande 
verksamheter avses.  

• ska när det gäller etableringar eller omlokalisering av verksamheter som kan 
bedömas ge negativ omgivningspåverkan, hänvisas till Eksjö stads yttre 
områden. Områden i anslutning till förbifart väg 40 är prioriterade. 

• som är etablerade inom stadsområdet, men som kan motiveras bättre 
lämpade på annan plats, ska hänvisas lokalisering till stadens yttre områden. 
Områden i anslutning till förbifart väg 40 är prioriterade. 

Det är viktigt att särskilja etableringarna utefter sin karaktär för att undvika negativ 
omgivningspåverkan. En central etablering som är bättre lämpad i externt läge kan ge 
drastiska effekter på sin närmiljö. Störande eller trafikalstrande funktioner ska därför 
alltid undvikas i stadsmiljön. 

Centrum och stadsområdet ska rymma etableringar som ger stöd åt det vardagliga 
livet och stadsmiljön. Det kan innebära etableringar av mindre skala som har ett 
specialiserat utbud eller serviceprägel, som restauranger och närbutiker. I stadens yttre 
gräns ska verksamheter och handel vara av sådan karaktär som gynnar staden och 
dess invånare eller besökare. Detta inrymmer i stort sett all form av handel av 
storskalig karaktär. Prioriterat generellt är att befintliga lokaler i centrumområdet 
används. 
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Bilismen har en dominant position och andra trafikslag behöver balanseras in i 

trafiksystemet. Centrumområdet behöver ofta kompletteras med överfarter, 

övergångsställen eller cykelvägar. Inom centrumområdet ska det i huvudsak vara 

effektivt och säkert att gå och cykla inom. Det ska vara enkelt att med bil ta sig till 

centrumområdet för de som bor, arbetar eller besöker området, men vara svårare att 

ta sig fram inom området.  

Inom stadsområdet finns gator som är omotiverat breda och som bör omvandlas 
genom att smala av motortrafikens utrymme och addera utrymme för cyklister och 
gående. För möjligheter att cykla längre, såsom mellan centrum och Persö, behöver 
friliggande cykelvägar anläggas.  

 

Transportinfrastrukturen i Eksjö tätort ska  

• inom centrumområdet prioritera gång- och cykeltrafik. Det innebär att 

omfördela ytor av gaturum, omforma gator och anlägga överfarter, passager 

och övergångsställen i fler lägen. 

• inom stadsområdet utformas med en jämn och balanserad prioritering mellan 

fotgängare, cyklister och bilister. 

• utformas för möjligheter att effektivt och säkert cykla mellan tätortens 

stadsdelar, både centrala och yttre delar. 

• utformas för både långa och korta resor med cykel, med cykelparkeringar vid 

tydliga noder och mötesplatser. Ett helaresan-perspektiv där viktiga noder 

även erbjuder cykelparkering är viktigt. 

• inom tätorten utvecklas och planeras kontinuerligt till ett sammanhängande 

gång- och cykelvägnät, inom kvarter och mellan stadsdelar. Sammanhängande 

cykelvägar ska på sikt kunna konkurrera ut och ersätta stora mängder biltrafik 

för både korta och medellånga resor. 

• präglas av samlade parkeringsplatser utanför centrumområdet. 

• utvecklas för ökad möjlighet till kollektivtrafikresor med tåg och buss. 

• utredas för parkeringsdäck, -garage eller annan samlad lösning i det inre och 

yttre stadsområdet. Stora parkeringsområden, som Storegården, Olsbergs 

Arena och området vid Resecentrum ska prioriteras. 

• I takt med att parkeringar samlas, ska ytorna inom centrumområdet 

successivt undantas parkering. En parkeringsutredning och trafikprogram 

behöver tas fram för att ge prioriteringsordning. De områden som är högt 

attraktiva och enkelt kan omställas till byggrätter prioriteras.  

• Inom parkeringsutredning utreds det reella parkeringsbehovet i staden samt 

frågan om vilka områden som ska omfattas av parkeringsavgift. Utredningen 

ska även ta fram en parkeringsnorm. 

 

Parkering 
Utströdd parkering ska successivt undantas, i första hand från torg och allmänna 
platser. Dessa ska tas tillbaka och utformas för vistelse och rekreation, som 
Nybrotorget. Prognosen är att bilismen kommer minska, till följd av ökade 
bränslekostnader eller nationella mål och regleringar. Därtill är det kommunens 
önskan att mark i centrum- och stadsområdet omfördelas, där människor går före 
motortrafikens framkomlighet. De små och utspridda parkeringsytorna inom 
centrum- och det inre stadsområdet kan koncentreras till gemensamma ytor för att 
frigöra mark för mer hållbara ändamål. Förtätningsprojekt, nya byggrätter, mindre 
grönområden, lekplatser och mycket annat kan lämpa sig på respektive yta.  

Möjligheten att samla stora mängder parkeringar i garage eller däck behöver utredas, 
och komma till för att möjliggöra planförslaget. Är det reella behovet av parkering 
högt, bedöms åtgärden vara särskilt lämplig. 

Eksjö saknar kollektivtrafik inom tätorten vilket bidrar till bilberoende. Parkeringar 
kan därför inte i full omfattning tas bort, utan behöver långsamt skalas ned och 
samförläggas. Det är viktigt att andra färdsätt kontinuerligt utvecklas och tillkommer 
för att balansera trafiksystemet.  
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En stor del av Eksjös attraktivitet utgörs av grönstrukturen. Majoriteten av 
kommunens föreningar och klubbar bedriver sin verksamhet i naturlandskapet. Det är 
samtidigt välanvända delar för allmän rekreation. Därtill har all natur höga värden 
inom biologisk mångfald, sin kapacitet i att bidra till klimatanpassning eller som länk 
mellan andra värdefulla miljöer. Där skydd saknas och där dessa aspekter är tydliga 
ska områden skyddas och fastslås som del i ortsstrukturen. 

Planeringsriktlinjerna innebär att arbeta för ökad kunskap om hur områdena används, 
vilka värden som finns i respektive område samt ta fram strategier för hur dessa 
områden och värden reserveras till framsida generationer. Arbetet görs förslagsvis 
genom en kommunövergripande grönplan. Ett par av de särskilt värdefulla områdena 
har tidigare benämnts. Bland annat Persö, Skedhult och Borgmästarängen, som är ett 
sammanhängande område med ovärderliga sociala värden, biologiska värden och 
värde för rekreation, fritid och sport.  

De stadsnära områdena, parkerna, lekplatserna och idrottsplatserna är primärt 
värdefulla för sociala aspekter. De är ofta per automatik skyddade genom sin 
placering i byggd miljö eller genom detaljplan. Dessa är dock viktiga att inte ta för 
givna, och behöver kontinuerligt utvecklas för att rymma fler syften och funktioner, 
samt tåla ett högre slitage i takt med att invånarantalet ökar.  

 

Bild 66 - Den tätortsnära rekreation är av högsta värde, och högt använd, men saknar skydd 

 

• Grön- eller naturområden med tydliga värden och användningsområden ska 
bevaras och utvecklas.  

• Stadsnära naturområden som är viktiga för friluftsliv, föreningsliv eller 
biologisk mångfald får inte påverkas negativt. Det innebär att skogsbruk och 
annan exploatering behöver omvärderas i dessa lägen. 

• Stadens parker ska utvecklas för att ge stöd åt fler användare och syften. 
Ökad skötsel, fler funktioner och hög tillgänglighet är givna insatser.  

• Etablerade områden för rekreation ska säkras som en del av staden. 
Spårområden eller områden som används av föreningar, klubbar eller 
motsvarande och är av högsta vikt för deras trivsel och möjlighet att bedriva 
sin idrott behöver säkras. Ofta ligger dessa på oviss tid och inom 
detaljplanerade områden för andra ändamål.  

• Rekreationsområden i stadsnära lägen ska utredas för bevarande. En 
omfattande del av kommunens attraktivitet finns i den stadsnära 
rekreationen. Kommunen har inga stadsnära reservat eller fredade områden 
för rekreation av större skala. Sådana är viktiga för friluftsliv och en mängd 
föreningar. Ett tydligt exempel är Persö, området mellan ridhuset i Lyckeberg 
och Hyttens kvarn vid Skedhult och vidare mot Borgmästarängen. Dessa 
typer av områden är ovärderliga sett till naturvärden och möjligheter för 
rekreation.  

• Där det är lämpligt ska stränder utvecklas för allmänhetens tillgänglighet. Det 
kan innebära att anlägga en badplats eller skapa strandnära stråk. 
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MB1 – Eksjö centrum 
Centrumområdet av hela södra centrum och gamla stan, samt områden kring 
Regementsgatan och Eksjöån ingår i MB1. I området gäller förtätning och 
komplettering inom kvarter. Vissa områden är obebyggda, utgör rivningstomter eller 
saknar en användning som stämmer överens med områdets potentialer.  

Tätare, stadsmässig bebyggelse i kvartersstruktur lämpar sig i centrumets yttre delar, 
möjligtvis även punkthus eller friliggande arkitektur. Då marken är en begränsad 
tillgång och av högsta värde, är högre hus prioriterat på centrala och attraktiva tomter. 
Det varierar i enskilda fall, men 4–6 våningar är ett generellt riktmärke för lämplig 
exploatering i området. Generellt är högre byggnader, kring 6 våningsplan, möjligt i de 
södra, västra och östra delarna. Dessa delar ligger något mer avsides den äldsta 
stadsmiljön. Det anges tre särskilda utvecklingsområden där arbete med program och 
detaljplan bör prioriteras. I markanvändningskartan benämns de Utv. 1, 2 och 3. 

 

 

Bild 67 – Bild ur stadsbyggnadsförslaget för kvarteret Tingshagen. 

• Utv. 1 – Hotellträdgården och Bryggeritomten 
Den cirka 1 hektar stora rivningstomten efter bryggeriet är detaljplanerad med 
byggrätt, men används som markparkering. Markområden avgränsas av Eksjöån åt 
väster, och den södra delen övergår i parkstruktur för Hotellträdgården. Området har 
sammantaget stora potentialer att utvecklas till ett stadskvarter av verksamheter, 
kontor, handel och bostäder. Ett blandstadskvarter i samverkan med parkmiljö 

• Utv. 2 – Kvarteret Tingshagen 
Den östra delen av kvarteret är en rivningstomt som nyttjas för parkering. Byggbar 
mark uppgår till cirka 2 500 kvadratmeter. Området bör utvecklas i tät och hög form 
för att tillvarata markens potentialer och färdigställa den kvadratiska kvartersbilden. 
Bostäder och kontor bör dominera användningen. Ett stadsbyggnadsförslag finns 
över området, där kvartersstruktur fördelat på två byggnadskroppar i fyra och fem 
våningars höjd, med underjordiskt garage föreslås. Förslaget ger ungefär 2 000 
kvadratmeter kontorsyta och ett sjuttiotal bostäder. 

• Utv. 3 – Kvarteret Trumpeten 
Utvecklingsområdet ligger i startpunkten för södra centrum, längs med stråket av 
Södra storgatan. Det nära 6 000 kvadratmeter stora området utgörs till knappt hälften 
av en handelslokal. Denna avviker från resten av centrum i såväl skala som arkitektur. 
Området är optimalt för kvartersbebyggelse och funktionsblandning, och skulle 
kunna rymma större och högre kvartersbebyggelse där bostäder dominerar. 

MF1, 2 och 3 är centrumområdets olika torg. Här avses generell utveckling, fortsatt 
underhåll för att säkerställa hög tillgänglighet och användning. I takt med att 
parkeringsanläggningar utanför centrumområdet tillkommer kan parkering på Stora 
torget minska. Nybrotorget upptas i sin helhet av parkeringar, men bör utvecklas till 
ett offentligt rum och samlingsplats vid stråket längs med Eksjöån.  

MB2 – Stationsområdet och södra centrum 
Området utgör den första etappen av centrumutvecklingen och innebär förtätning 
och införande av fler funktioner. Området är ineffektivt utnyttjat och domineras av 
asfaltsytor och tomrum. I södra centrum vid järnvägen ligger stationsområdet, 
järnvägsparken och ett par kvarter med butiker och verksamheter. Denna del är högt 
prioriterad att utveckla som målpunkt och ge stöd för ökat kollektivt resande, som 
med parkeringsgarage och cykelparkeringar. Järnvägsparken är en av de mest centrala 
parkerna. Här gäller fortsatt underhåll för att säkerställa hög tillgänglighet och 
användning. 
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Kvarteret Bålgetingen ingår i utvecklingsområdet. Nuvarande användning är sett till 
det centrala läget inte hållbar. Det cirka 2,2 hektar stora kvarteret rymmer tre 
verksamhetsfastigheter där bebyggelsen upptar 3 500 kvadratmeter. Områdets storlek 
motsvarar ungefär fem rutnätskvarter i södra centrum. En utveckling av skolområdet 
norrifrån är en möjlighet som behöver utredas. Området sammanfaller med kvarteret 
Portalen, är avskilt från genomfartstrafik och en attraktiv sjöutsikt från de övre 
våningsplanen är garanterad. Ett attraktivt bostadsområde är delvis därför en annan 
möjlighet.  

• Utv. 4 - Järnvägsgatan och Gamla stan 1:2 
Den nuvarande markparkeringen på fastigheten Gamla stan 1:2 ska utredas för 
parkeringshus. Möjligtvis en samfinansierad åtgärd mellan verksamheter, kommun, 
region eller fastighetsägare. En garagebyggnad kan kombineras med viss verksamhet. 
Platser behövs för att möjliggöra ett sådant storskaligt pendlande som framtiden 
kräver, och som tågtrafikutvecklingen eftersträvar. Laddplatser, hyrbara platser och 
kostnadsbelagd besöksparkering är några exempel på funktioner som behöver ingå.  

Från Resecentrum, längs med Järnvägsgatan kan en gång- och cykelväg anläggas. 
Denna blir starten för sträckan mellan centrum och Hult (se nedan).  

MB3 – Kvarteret Verkstaden och Hultvägen 
Söder om Hultvägen ligger kvarteret Verkstaden med skrymmande verksamheter och 
lagerlokaler. En successiv och långsiktig stadsomvandlingsprocess avses, där befintliga 
verksamheter förflyttar sig till stadens utkant och mer lämpliga områden. Marken 
omställs för stadsmässig, storskalig kvartersbebyggelse, där bostäder dominerar i det 
västligaste läget.  

Processen inleds med att väg 40 omställs till kommunal lokalgata. Vägområde för 
tunga transporter förläggs i stället söder om stadsområdet där nytt 
verksamhetsområde bildas. Utmaningar kring förorenad mark (r1) och 
dagvattenhantering finns i dessa kvarter. Vinsten är dock hög, och riktningen utgör 
Eksjös naturliga och långsiktiga utvecklingsområde. 

• r1 – Markföroreningar finns eller kan finnas inom delar av området. 

• E2 – Den luftburna starkströmsledningen som löper över delar av området är 

planerad att grävas ned. En åtgärd som kraftigt ökar områdets attraktivitet 

och utvecklingsmöjligheter.  

• GC1 – Gång- och cykelvägen mellan Eksjö centrum och Hult, längs med 

Hultvägen (40) löper direkt norr om området.  

MB4 – Södra stadsområdet och kvarteret Sågen 
Den sista och mest långsiktiga etappen av centrum- och stadsomvandlingen omfattar 
kvarteret Sågen och kringliggande bebyggelse. Industrin riskerar på längre sikt bli 
alltmer omgiven av bostäder och verksamheter. 

Industrin bedrivs i en stadsmiljö, där bostadsutveckling och verksamheter av mer 
lämpade slag bör ha företräde i utveckling. När förbifarten byggs söder om staden 
förlorar industrin kopplingen till väg 40. Det försvårar transporter till och från 
området. Det är heller inte möjligt för nuvarande industrier att expandera i 
närområdet som utgörs av bostadsmiljöer. En viljeinriktning, liksom prognos, är att 
verksamheter som är skrymmande eller störande, successivt förläggs söder om staden 
vid den nya förbifarten och i bättre lämpat industriområde.  

• NK1 – Ett naturområde för klimatanpassning, med hänsyn till 

vattenansamling och dagvattenhantering behöver avsättas i södra delarna. 

Området kan anslutas till grönområdet söderut (NK2) som ansluter till 

Kvarnapasjön. 

• r2 – Riskområde där vatten riskerar samlas vid kraftigt skyfall.  

 

 
Bild 68 - Illustration av bebyggelse inom kvarteret Trumpeten, utv. 3 inom MB1. 
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MB5 – Nannylund  
I det yttre stadsområdet pågår en stadsomvandling. Nannylund detaljplanerades kring 
år 2020 för bostäder, verksamheter och handel.  

• GC2 – En gång- och cykelväg ska anläggas mellan områdets södra delar och 

med anslutning till Bykvarn och stadsområdet. Stråket är mycket viktigt för 

Nannylunds framtida roll som bostadsområde.  

• NK2 – Ett naturområde för klimatanpassning, med hänsyn till 

vattenansamling och dagvattenhantering finns i områdets södra delar. Detta 

är av stor vikt att bevara och utveckla.   

SF3 – Kyrka och begravningsplats 

SF6 –Begravningsplats 
Befintlig begravningsplats anges. 

SF1 – Grevhagsskolan  
Området är i behov av utveckling och utökning. Processen behöver föregås av 
detaljplanering, som i sin tur behöver föregås av riskutredning från reningsverket. Ett 
område för utveckling av skolan västerut anges. 

• MF3 - Grönområdet används som rekreationsområde. Området har ett högt 

värde för skolverksamheten, men används även som strövområde av 

allmänhet. Utvecklingen behöver samordna dessa intressen.  

SF2 – Nifsarpsskolan  
Skolområdet bör kunna utvecklas i närområdet. Möjligtvis på västra sidan av väg 32 i 
takt med att säkra överfarter och gång- och cykelväg anläggs och förbinder områdena 
(GC3). Skolan har en skrymmande utbildningstyp och kräver markområden invid 
skolbebyggelse.  

• Försvarsmaktens områden inom tätorten anges av hänsynsskäl och ges 
företräde. Detta omfattar riksintresseområdet, regementsområdet samt 
påverkansområdet för buller eller annan risk, övningsområdet västerut.  

SF4 – Höglandssjukhuset 
Befintligt område med viss utvecklingsmöjlighet anges. Det är av högsta vikt att 
anläggningens utvecklingsbehov säkerställs och ges företräde i planeringen.  

• r5 –Vildparken är stadens mest använda lekplats och parkområde, direkt 

väster om Eksjöån. Det finns punkter i norra och södra delen där 

vattendragen kröker kraftigt och där risk för översvämning särskilt behöver 

beaktas. En damm och svackyta i södra delen av parken bör utredas. Främst 

för att minska översvämningsrisk i sjukhusets närhet.  

Idrottsplatsen Ränneborg 

• MF6, MR6 – Eksjös största idrottsplats är lättillgänglig via gång- och cykelväg 

från centrum eller bilvägen från valfritt väderstreck. Området bör fortsatt 

utvecklas i takt med ökad användningsgrad och behov. 

Fritidsstråket Väst – Öst 
Kommunala gång- och cykelvägar, strövstigar och Höglandsleden bildar stora delarna 
av fritidsstråket som binder samman en mängd naturvärden, områden av vikt för 
idrott, rekreation, friluftsliv och föreningsliv samt torg och lekplatser. Stråket tar vid 
från Persö och Hyttens kvarn, via naturområdet och ridhuset vid Lyckeberg. Härifrån 
följs Höglandsleden via idrottsplatsen Ränneborg, och naturområden som förvaltas av 
idrottsförening. Vidare in mot Eksjö centrum passeras Vildparken, gamla stan, 
Finlandsparken och torgen. Ytterligare österut leder stråket till idrotts- och 
aktivitetsområdet Storegården, och därefter de mer fria eller spontana områdena för 
friluftsliv och rekreation vid Kaffekullen. Stråket avslutas vid Koporten och övergår 
till Höglandsleden vidare mot Försjön och Hult. 

Stråket ska kartläggas och åtgärder för ökad tillgänglighet, belysning, tydlighet och 
säkerhet ska utredas.  

De olika delarna längs med stråket har en egen roll i helheten, som ska betonas. Det 

kan innebära att kopplingen till lekplats stärks från bostadsområden, och koppling till 

torg stärks från centrumgator. 

Vildparken har en mängd värden för både rekreation och som biotop. På grund av 

parkens storlek finns det möjligheter att fortsätta utveckla den kontinuerligt och 

tillföra flera användningsområden. 



   
 

158 

 

Fritidsstråket Norr - Söder  
Stråket i nordsydlig riktning fokuseras till områden av socialt och kulturellt värde, för 
föreningsliv och aktiviteter. Längst i norr finns naturreservatet Kvänsås bokskogar, 
skidstugeområdet och Högefälle. Från Brännemon i norr leder stråket mot Sjöängen, 
genom Vattenledningsparken och stadsområdet och Kvarnarpasjön. Här finns bland 
annat brukshundklubben. 

SF5 – Prästängsområdet 
Området domineras av Prästängsskolan, evenemangshallen Olsbergs Arena och 
idrottsanläggningar som Prästängshallen och ishallen Storegårdshallen. De flera olika 
funktionerna samverkar inom området och byggnaderna, och det finns inga tydliga 
gränser mellan användningsområdena. 

Skolområdet anges för att kunna växa söderut till område MB2, nuvarande kvarteret 
Bålgetingen. I övrigt finns ytor för komplettering tillgängliga inom befintligt område.  

Öster om Storegårdshallen löper luftburna starkströmsledningar (E2). Dessa grävs i 
framtiden ner och mottagningsstationen på fastigheten Elverket 1 förlorar då sitt 
syfte. Området ställs inför utvecklingsmöjligheter, där primärt bostäder utreds. I den 
närliggande Vattenledningsparken, en allmän parkmiljö, ligger det privatägda 
vattentornet som omställs till bostad. Hur allmänna och privata intressen kan mötas i 
området är viktigt att beakta, inte minst gällande tillgänglighet. Väster om Olsbergs 
Arena finns en större parkeringsyta med stor funktion som behöver utredas för 
parkeringsgarage.  

• Utv. 5 – Kvarteret Ridhuset 
Vid Vattenledningsparken ligger flerbostadshuskvarteret Ridhuset. Den östra delen 
rymmer två carports på totalt 180 kvadratmeter, på en 1000 kvadratmeter stor 
fastighet. Området ska utredas för flerbostadshus, som punkthus. Söder om 
Storegårdsgatan finns en mindre parkeringsyta som på sikt kan omställas för 
bebyggelse i takt med att parkeringsytan ersätts.  

Funktionsblandade områden ska utformas med en balans mellan kvartersmark och 
allmän plats. Det allmänna ges företräde i stadsbilden, gentemot mångfunktionella 
områden, där kvartersmarkens utveckling dominerar. Det ska vara möjligt att 
kombinera en privat verksamhet med allmän tillgänglighet i området. Funktioner ska i 
huvudsak kunna samverka snarare än ta ut varandra eller kräva stora avstånd till 
varandra. 

FB1 – Sjöängen, Svinhusaberget 
Bostadskvarteren ska utredas för utökning åt söder och öster. Området är 
detaljplanerat med byggrätt kvar i vissa delar. Områdets särskilda attraktivitet bör vara 
vägledande vid utredning av bostadstyp. Villabebyggelse och motsvarande får inte 
tillkomma. Bostadskvarter bör samlokaliseras med aktivitetsytor eller lokaler som ger 
stöd för rekreation och aktiviteter. Bostadskvarter ska vara möjligt att ströva genom 
för allmänhet, som punkthusområden eller motsvarande, och ska utformas med låg 
privatiseringsgrad. 

• Sjöängen rymmer en fotbollsplan och gångstig, används som strövområde 

och ibland för evenemang. Dessa delar föreslås som parkmiljö. 

• r7 – I området finns risk för förorenad mark samt miljöfarlig verksamhet.  

FB2 – i12-området 
En fortsatt utveckling av det funktionsblandade området föreslås. Östanåskolans 
utveckling ska ges företräde. Bebyggelsen inom i12-området är av kulturhistoriskt och 
arkitektoniskt värde och utvecklingen behöver alltid beakta detta. För att säkerställa 
fortsatt aktivitet och funktion i området bör bostäder inrymmas. Området är möjligt 
att ströva genom för allmänheten, och förbinds med andra stora allmänna platser, 
som sjöängen, och funktioner, som bibliotek och skola.  

Att öka andelen kvartersmark, bostäder eller privat verksamhet, bedöms kunna bidra 
till områdets attraktivitet samt säkerställa en ekonomi och långsiktig utveckling eller 
skötsel av området som helhet. 

FB3 – Storegårdsområdet 
Storegårdsområdet har kontinuerligt utvecklats med olika ytor och anläggningar för 
fritid, kultur och idrott. Senast har spontanidrotten getts ett stort utrymme. Området 
sträcker sig från centrumområdet och Regementsgatan i väster till natur- och 
rekreationsområdet i öster vid Kaffekullen och vattentornet. Vattenledningsparken 
utgör en tydlig markering av områdets början. De mellersta delarna av 
Storegårdsområdet gränsar i öster till bostadsområdet Portalen och campingen. Den 
östra delen har anlagts till baksida för idrottshallarna. Platsen utgörs av oanvända ytor, 
parkeringsyta och friväxande buskage och träd. Denna typ av plats kan resultera i 
ökad upplevd otrygghet och lägre användning. 

Området är i nuläget detaljplanerad kvartersmark, med byggrätt för idrottsändamål. 
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Området är tydligt flerfunktionellt, med en mängd olika funktioner i en blandning av 
allmänna platser och kvartersmark. En fortsättning på denna struktur, där 
markanvändningar samverkar i en dynamisk miljö avses.  

Sammantaget bör området förtätas och kompletteras med fler funktioner. En privat 
verksamhet kan bidra med utveckling av närmiljön och tillföra fler människor och 
rörelser i området. Särskilda utvecklingspotentialer uppstår när den luftburna 
starkströmsledningen grävs. Detta reducerar gränsen mellan campingen i öster och 
Storegårdsområdet i väster. Inom området FB3 tillåts inga nya bostäder med 
undantag från det redovisade området Utv. 6. 

Det är särskilt viktigt att övergången mellan den privata verksamheten och ytorna för 
spontanidrott hanteras rätt. Ambitionen bör vara att förankra området i kringliggande 
stadsmiljö och att reducera upplevelsen av baksida. Området bör anslutas och 
genomskäras av gång- och cykelvägen mellan centrum och Kaffekullen.  

• MF12, MR10 – Området är av stor vikt för aktiviteter utanför föreningar eller 

organiserad idrott. En fortsatt utveckling av denna typ är önskvärt.  

• MR11 – Badplatsen vid Hunsnäsen är stadens högst använda. Det finns en 

tydlig koppling till campingverksamheten. Möjligheter finns att utveckla 

området, bland annat genom att förbättra stråket västerifrån.  

• Utv. 6 – Kvarteret Elverket 
Fastigheten Elverket 1 får en betydande roll i den funktionsblandade miljön. Området 
sammanfaller med Vattenledningsparken, stranden och de privata bostadsområdena i 
norr. Möjligheterna för flerbostadshus, i kombination med lokaler för aktivitet eller 
kultur behöver utredas. Bostäderna bör stämma överens med platsens särskilda 
attraktivitet och markens höga värden. Höga krav på arkitektur i kombination med att 
hög exploatering bör vara vägledande. Det blir en möjlighet att bilda ett nutida 
landmärke i närheten till det historiska vattentornet. Gestaltning och koncept för 
utvecklingsområdet bör hanteras genom ett program, som blir underlag och 
vägledning för eventuell detaljplanering. 

 

BF1 – Grevhagen  
Bostadsområdet väster om Vetlandavägen utgörs av flerbostadshus, radhus och villor. 
Majoriteten är bebyggt, dock finns förtätningspotential samt byggrätt för 
flerbostadshus kvarteret Fasanen. 

• NK4 - Söder om stadsdelen tar ett våtmarksområde vid. Detta omfattar 

Kvarnapasjöns norra strand samt området österut. Området behöver avsättas 

med hänsyn till klimatanpassning och dagvattenhantering.  

BF2 – Tuvehagen  
Bostadsområdet öster om Vetlandavägen utgörs av flerbostadshus, radhus och villor. 
Majoriteten är bebyggt men kan kompletteras i vissa delar. Utvecklingen omfattar 
även grönområdet österut, NK2, som förbinds med Kvarnapasjön. Delar av området 
är sankt eller belastat av dagvatten, dels från ett kraftigt tillflöde. Det kan behövas 
åtgärder, som dammar, och som kan kombineras med bostadsmiljöer som attraktiv 
egenskap.  

BF3 – Kvarnarp  
Stadens största sammanhängande bostadsområde utgörs av flerbostadshus, radhus 
och villor. Majoriteten är bebyggt men kan kompletteras. I de södra delarna finns 
obebyggda byggrätter. Utveckling och förtätning behöver ta hänsyn till befintliga 
strukturer och grönområden. I kvarteret Ängsviolen, Åkerviolen med flera pågår 
nybyggnation under år 2022.  
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BF4 – Nifsarp  
I den sydligaste delen av Kvarnarp finns en samling bebyggelse av bostäder eller viss 
verksamhet. Här kan anpassningar behöva ske i samband med att förbifarten söderut 
byggs ut. Fastigheten Nifsarp 1:30 bör utredas för bostads- eller 
verksamhetsutveckling. Området omges av vattendrag, jordbruksmark eller värdefulla 
strövområden som behöver beaktas.  

• GC3 – Genom området och söderut under förbifarten utpekas ett gång- och 

cykelvägsstråk. Detta förbinds med Nifsarpsskolan (SF2) och en befintlig 

busshållplats längs med väg 32. Länken är viktigt för pendling. Gång- och 

cykelvägen kan även anslutas i korsningen norr om skolan och fortsätta mot 

Höreda. Anslutning från Nifsarpsskolan kan göras västerut mot Linneberg 

och Långanäsasjön. Lösning för en säker överfart över väg 32 behöver 

samordnas med Trafikverket. 

BF5 – Talluddasjön 
Runtom sjön finns bostäder i varierade täthet. Området utvecklas successivt genom 
att fritidshus övergår till permanentboende. Den norra delen är detaljplanerad med 
viss byggrätt kvar. Ytterligare utveckling av den östra sidan, som tidigare är 
förhållandevis högt exploaterad, ska utredas.  

BF6 – Långanäsasjön  
Området är generellt ett lågintensivt utvecklingsområde, där fritidshus övergår till 
permanentboende. Den norra delen är sedan tidigare detaljplanerad. Där finns viss 
byggrätt kvar, och möjlighet att utreda nya lägen för bostäder. Ett par gator är 
enkelsidigt utnyttjade och det finns stora områden tillgängliga för utveckling utan att 
riskera inverka på den befintliga bebyggelsestrukturen. Hela östra delen, Linneberg, är 
detaljplanerad med byggrätter för en mindre mängd villatomter. 

• MR2 – En av kommunens mest populära badplatser ligger vid den norra 

stranden. Området är mycket viktigt för rekreation och fritid. Vid platsen 

behöver ytor för biluppställning anordnas. Tillgängligheten till området via 

väg 32 behöver ökas, bland annat för att minska bilismen vid området 

sommartid med även för generell ökning av tillgänglighet och säkerhet.  

Utvecklingen av stråket GC3 är viktigt för detta syfte.   

• MR3 – I ett skogs- och naturområde kring Stallbergagölen finns en mängd 

stigar och spår. Området är av hög vikt för rekreation och friluftsliv.   

BF7 – Lyckeberg  
Bostadsområdet är byggt på det tidigare sanatoriets mark, med radhus, villor och 
flerbostadshus. Det finns detaljplaner i området med viss byggrätt kvar. Därtill ytor 
som på sikt kan utredas för kompletteringar.  

Lyckeberg ligger inom Försvarsmaktens påverkansområde för buller eller annan risk, vilket 
medför restriktioner vid utveckling. Området är också påtagligt utsatt från skjutbuller 
från den västerliggande Jägaregården (se kapitel om risker).  

• MF5, MN2, MR4 – Området är av högsta vikt för all form av fritid, sport och 

rekreation. Det utgörs av anlagda elljusspår som sammanfaller med 

Höglandsleden. Spåren går runt skogar och natur öster om ridhuset och 

vidare runtom Abborragölen. Stigarna används som cykelvägnät för motion 

och rekreation samt av ridhusets aktiviteter. Området präglas av hagar och 

ryttarföreningens lokaler och stall. Vid området pågår aktiviteter och natur- 

och rekreationsområdet, med kopplingar till Persö via Höglandsleden, är ett 

av kommunens absolut mest välanvända. Området är av högsta värde för 

rekreation, fritid och föreningsliv.   

• GC5 – En gång- och cykelväg föreslås mellan Abborrarondellen i söder och 

idrottsplatsen Ränneborg i norr. Befintlig gång- och cykelväg finns för norra 

etappen, från korsningen av Kråkebergsvägen och Forsgrensgatan. 

• GC6 – Genom naturområdet finns en äldre skogsbruksväg som binds 

samman med en gång- och cykelväg österut mot Nannylund. Stråket behöver 

stärkas då det är en viktig förbindelse till centrum och idrottsplatsen norrut. 

Dels med asfaltering och belysning. Det saknas idag övergångsställe eller 

någon typ av förbindelse över Kråkbergsvägen.  

BF8 - Västra brudbadet södra 
Söder om Västra brudbadet ligger kvarteret Lämmeln. Bostadsområde har möjligheter 
att utvecklas till en förlängning av kvarteren norrut.  

• MF8 – I området finns brukshundklubben. Denna typ av verksamhet är av 

högsta värde för föreningsliv och rekreation. Områdets koppling till naturen 

och möjligheter att expandera ska alltid beaktas.  
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BF9 – Stocksnäs 
Flerbostadshusområdet kan utredas för möjlig utveckling västerut. Norr om området 
ligger en förskola som flitigt nyttjar angränsande grönområden.  

BF10 – Norrtull  
Stadens norra delar rymmer flerbostadshus och villakvarter, där förtätning och 
effektivisering inom kvarter bör eftersträvas. I centrum av området ligger 
Norrtullskolan. Området är påtagligt omgivet av bostäder. Skolans funktion och 
välmående är av högsta vikt, och ska alltid ges företräde vid utveckling.  

BF11 – Orrhaga 
I delar mellan villabebyggelse och gator finns utvecklingspotentialer. Exempelvis 
inom kvarteret Hajen, som tidigare detaljplanerats för bostäder.  

BF12 – Kvarteret Portalen 
Flerbostadshuskvarteret Portalen har byggts ut i västra delen av det detaljplanerade 
området. Även den norra delen har utvecklingspotential för bostäder. Särskilt när den 
övergående starkströmsledningen grävs ner.  

• r6 – Ett sankt parti i områdets norra delar behöver utredas vid eventuell 

utveckling i området. Möjligtvis för dagvattendamm eller motsvarande. 

 

 

Bild 69 - Vy över Kaffekullen och östra staden 

BF13 – Prästängen 
När väg 40 omställs till lokalgata blir marken mellan bostäderna och gatan möjliga att 
utveckla för bostäder. Området söder om Prästängen kan på sikt omvandlas till 
flerbostadshuskvarter eller motsvarande.  

BF14 - Kaffekullen  
Utvecklingsmöjligheter kan finnas, och behöver utredas, för de södra delarna av 
Kaffekullen.  

• MF11, MR9 – Mellan områdena Prästängen/Kaffekullen ligger ett 

kommunalt fritidsområde i kuperad terräng. Frisbeegolfbana, löp- och 

skidspår med elljus är några exempel på aktiviteter. Området är mycket 

välbesökt året runt. Området är av högsta värde för stadsnära rekreation och 

fritid. Samtidigt finns rikligt av lövträd och höga biologiska värden. 

BF15 – Hunsnäsen 
Fritidsbostadshus har vid den östra stranden successivt omställts till fullskaliga 
villakvarter. Ytterligare och mindre utvecklingsmöjligheter kan finnas i mellanrum av 
strandskydd, bebyggelse och jordbruksmark. Sådana områden behöver studeras i 
samband med att området regleras med en detaljplan. Områdena är av sammanhållen 
bebyggelse, omfattas av plankravet och ska därför regleras.  

• MR13, MN4, NB2 – Kvänsås bokskogar nås via grusvägen norr om 

Hunsnäsen. Naturreservatet är ett populärt besöksmål vid Kvänsåsasjön. 

BF16 - Älghult 
I samband med att bostadsområdet förses med kommunalt vatten- och avlopp utreds 
möjligheter för fler bostäder. Detta görs i samband med detaljplanering. Områdets 
förhållande till jord- och skogsbruksmark, strandskydd och närliggande 
rekreationsvärden, samt tillgänglighet till området är av största vikt att beakta.  

• MF9, MR7 – Det sammanhängande rekreationsområdet med skidstugan i 

norr och Högefälle i söder är av högsta vikt för rekreation och föreningsliv. 

Områdets funktion ska ges företräde annan utveckling.  
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SB1 – Trädgårdsstaden västra 
Området detaljplanerades under år 2019 och utgör Eksjös största utbyggnadsområde 
för flerbostadshus, radhus och villor. I nutid byggs en förskola och området kommer 
på sikt att sammanfalla till område SB2. 

• MF4 – Kvarnarps gård, föreningslokaler och odlingsområdet är viktiga 

samlingsplatser, och ska ges utrymme för utveckling.  

SB2 – Trädgårdsstaden östra, odlings- och skogsområde 
Trädgårdsstadens utvecklingsriktning sker söderut, med primärt bostäder, i 
kombination med passande verksamheter, som skola och livsmedelsbutik. Området 
angörs genom en förlängning av Kvarnarpsvägen som förbinds med kommande 
verksamhetsområden och söderut. Därifrån planeras i sin tur en anslutning till 
förbifart 40 (T1). Detaljplanering av området behöver inledas för att säkerställa 
inriktningen och ha en långsiktig utbyggnadsplan.  
 

SB3 – Kvarteret Sabeln, Rolandsdamm 
Flerbostadshuskvarteren kan utredas för utveckling. I första hand kvarteret Sabeln, 
där ett större markområde finns tillgängligt. Möjligheter finns att komplettera 
kvarteret med flerbostadshus eller lamellhus i den västra delen.  

• MR5 – Den kommunala badplatsen är populär och ska kontinuerligt 

utvecklas. Parkeringen som finns i norra delen av SB3 kan förbättras.  

SB4 – Högefälle 
Norr om Kaffekullen anges ett område för en motsvarande struktur av 
bostadsutveckling. Villabebyggelse i gles struktur avses. Området anpassas till 
rekreationsvärden, jordbruksmark, naturvärden och vattendrag.  

• NK6, NB1, MN3 – Ett större naturområde finns med våtmark och höga 

biologiska värden. Området är sammantaget av högsta värde.  

• MF10, MR8 – Koporten är en samlingsplats och sammantaget av högsta 

värde för föreningsliv, rekreation och idrott.  

 

 

Bild 70 - Vy över Lunnagårdsvägen och remsan av kvarbliven mark (SB6) 

 

SB5 -Stockholmsvägen 
Området behöver utredas för flerbostadshusbebyggelse. Ett kvarter kan omges av 
grönområde för ett hus-i-park-koncept med exempelvis punkthus.  

SB6 – Lunnagårdsvägen
Den så kallade remsan är en äldre skyddszon från när vägen var riksväg. Två delar av 
området har detaljplanerats och bebyggts, kvarteret Siken i söder och kvarteret 
Krabban i norr. De mellersta delarna utreds för bostäder, radhus, kedjehus eller 
motsvarande. I samma projekt avsätts grönområde för att säkra dagvattenhantering.  

• GC7 – Gång- och cykelvägen mellan centrum och Brännemon kan byggas 

friliggande längs med vägen, utan att inverka på framkomlighet eller vägens 

kapacitet. I takt med att Orrhaga utvecklas blir denna typ av tillgänglighet och 

säkerhet i det lokala gatunätet av högsta vikt.  

• MR14 – Brännemon är benämningen på spårområdet norr om staden som 

förvaltas av regementet inom Försvarsmakten områden. 
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V1 – Reningsverket, Bykvarn och kvarteret Mattan  
Området omfattar lagerlokaler och motsvarande verksamhet i väster och 
reningsverket i öster. En fortsättning av pågående markanvändning fastlås. Den 
nordligaste delen av området behöver anpassas till närheten av villabebyggelse.  

• NK3 – Naturområdet behöver bevaras för klimatanpassning, med hänsyn till 

vattenansamling och dagvattenhantering. 

• r3 – Ett omfattande område med förorenad mark finns mellan Bykvarn och 

reningsverket. 

• r4 – Reningsverket utgör en risk för ett omland om cirka 500 meters 

diameter. Utsläppen i luft består av ämnen och bakterier från behandlingen 

samt lukt från slamhanteringen. Se även kapitel om risker. Risken behöver 

klarläggas innan utveckling kan ske i närområdet. 

V2 – Förbifarten södra 
Området för verksamhetsutveckling på östra sidan av Torsjövägen ges anslutning till 
förbifartens västra på-/avfart. Området avses för ett nytt reningsverk (E1).  

V3 – Utvecklingsområde förbifarten östra 

• Utv. 7 – Verksamhetsområde väg 40 
Utvecklingsområdet ligger norr och söder om på- och avfarten, och bör utgöra den 
första etappen för detaljplanering av nya verksamhetsområden. De yttre delarna bör 
anpassas för skrymmande eller störande verksamhet som produktion, medan de norra 
delarna bör utgöras av icke-störande karaktär, som externhandel och företagsområde. 
Området ansluter till förlängningen av Kvarnarpsvägen (T3).  

V4 – Eksjö östra 
För skrymmande eller störande verksamheter anges området öster om det yttre 
stadsområdet. Här kan all form av verksamhet eller industri etablera sig. Ett av syftena 
är att de verksamheter som i nuläget är centralt etablerade kan omlokalisera sig hit. 
Bland annat verksamheter inom områden MB2, -3 och -4. 

• NK4 – Naturområdet bevaras för klimatanpassning, vattenansamling och 

dagvattenhantering. Området utgör en tydlig lågpunkt med anslutning till 

Nifsarpen i söder samt våtmark och vattendrag norrifrån. 

V7 - Breviksvägen 
Verksamhetsområdet är tidigare detaljplanerat och föreslås för fortsatt utveckling. 
Den södra delen behöver effektiviseras då det är mycket lågt utnyttjat sett till 
mängden mark och verksamhetstyp. Exploatering av områdets norra del föregås av 
utredning om naturområdet (MF7). 

• MF7 – Platsen innehåller spår och leder som förvaltas av förening. Här 

förekommer ordnad träning och spontanidrott. Platsen är av hög vikt för det 

aktiva föreningslivet. Majoriteten av slingorna finns inom Ränneslätt.  

V10 – Tuvehagen södra 
Den södra delen av verksamhetsområdet anges för fortsatt industriell verksamhet 
med möjlighet till utökning. Stora delar av området är bebyggt i norr och väster, men 
det finns utrymme för kompletteringar både inom kvarter och närområdet.  

V5 – Abborrarondellen 
Pumpgatan i centrum av V5 avslutas med en vändplats förberedd att förlängas 
söderut. Området lämpar sig för utökning med verksamheter av icke-störande 
karaktär, med anledning av närhet till bostäder eller andra verksamheter. 

• MN1 – Vid Abborragölen finns ordnad badplats, bryggor, sittplatser och 

rastplatser. Området är populärt rekreation. I närområdet finns en anlagd 

promenadslinga med belysning som leder till båt- och badplatsen och runtom 

gölen. På grund av hög användning finns behov av hög skötsel. 

V6 – Förbifarten västra 
En kraftig förlängning av verksamhetsområdet Abborravik föreslås norrut på västra 
sidan av väg 32. Delar av området är detaljplanerat. Söder om Nannylund övergår 
verksamhetskaraktären till motsvarande typ som avses. Områdena förbinds i höjd 
med Västra Brudbadet. Möjlighet finns att bygga samman områdena i norra delen. En 
första etapp planeras i söder. En tredje etapp i områdets mellersta parti behöver 
föregås av utredning av naturområdet.  

• NK5 - Öster om väg 32 och verksamhetsområdet kan ett större naturområde 

avsättas och eventuellt anordnas med hänsyn till klimatanpassning och 

dagvattenhantering.  
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• MR1, MN2 – Nannylundsspåret är en anlagd mountainbike-slinga som går 

genom hela naturområdet. Spåren förvaltas genom en förening och området 

används flitigt av motionärer, föreningar och allmänheten. Det finns tydliga 

värden för föreningslivet, rekreation och sport. Det är viktigt att området så 

långt det är möjligt kan finnas kvar, och anpassas i takt med att V6-området 

exploateras.  

V8 – Väg 32, Stocksnäs 
Öster om väg 32 övergår område V7 till verksamhetsområde för icke-störande 
karaktär. Verksamheterna ska generellt gå att kombinera med närliggande 
bostadsområden och stadsmiljön. 

• Utv. 8 – Parkering och verksamhet 
Den östra delen av V8 bör utredas för samordnat parkeringsgarage med koppling till 
Höglandssjukhuset.   

V9 –Tuvehagen norra 
Det befintliga industriområdet anges för fortsatt utveckling. Dock med låg 
omgivningspåverkan i den norra delen där verksamheterna sammanfaller med det 
funktionsblandade området. 

V10 – Tuvehagen södra 
Närmst bostadsområdet i Kvarnarp finns verksamhetsmark, som anges för befintligt 
ändamål med möjlighet till viss komplettering. Med anledning av närhet till bostad 
bör störande varsamhet inte etableras här.  

E1 – Reningsverk, Kvarnarpasjön/Nifsarpen 
Det befintliga reningsverket i stadsområdet behöver på lång sikt ersättas eller utökas 
med ett nytt. Ett område för detta ändamål anges söder om förbifart 40. 

E2 – Luftburen starkströmsledning 
Ledningssträckan mellan kvarteret Älgen, i område V9, och Storegårdsområdet 
planeras grävas ned i sträckan mellan Spelverket och kvarteret Portalen. I samband 
med detta byggs en ny mottagningsstation i söder medan den norra, invid 
Vattenledningsparken, kan avvecklas. Nuvarande område för mottagningsstation ges 
stora utvecklingsmöjligheter (se SF5). 

T1 – Förbifart Eksjö (Väg 40) 
I höjd med den nya förbifarten uppstår attraktiva etableringslägen för olika typer av 
verksamheter. Samtidigt gör anläggningen det möjligt att omvandla nuvarande väg 40, 
genom stadsområdet, till vanlig stadsgata. Det frigör mark i stadsområdet, samt 
motiverar flytt för befintliga verksamheter till bättre lämpad plats än den befintliga 
och då centrala. Omlokalisering är både en prognos och viljeinriktning.  

T2 – Väg 40 Nässjö – Eksjö  
Sträckan mellan Nässjö och Eksjö byggs om till mötesfri väg för att bli mer 
trafiksäker och framkomlig. Längs med vägen byggs en gång- och cykelväg på cirka 11 
kilometer. Projektet gör det möjligt för kommunen att bygga vidare tråk från 
Abborrarondellen. I riktning mot idrottsplatsen Ränneborg saknas förbindelser.  

T3 – Förlängningen av Kvarnarpsvägen 
Kvarnarpsvägen förlängs söderut i riktning mot förbifarten. Vägsträckans exakta 
dragning utreds i samband med planering av områdena SB2 och V3. Från 
verksamhetsområdet norrifrån finns stora mängder hårdgjorda ytor och kända platser 
där dagvatten samlas. Anläggande av vägen bör föregås av detaljerad utredning samt 
kombineras med anläggande av diken och buffertzoner för dagvattenhantering. Vägen 
bör anordnas med friliggande gång- och cykelväg. 

T4 – Cykelväg Eksjö-Hult 
Den högst prioriterade gång- och cykelvägen är sträckan mot Hult, inom vägområdet 
för nuvarande väg 40.  

T5 – Hunsnäsen 
Vägen öster om Hunsnäsen har blivit en tydlig del av staden. Vägen angör 
villakvarteren och friluftsområdet norrut, men även i hög grad som rekreationsstråk.  

Den grusväg som sträcker sig mellan Kaffekullen i söder och vidare norrut längs med 
sjön Hunsnäsen var tidigare angöringsgata för de gårdar och fritidshusen som 
dominerat landskapet. Staden och landsbygden har vuxit i kapp varandra i detta läge. I 
nuläget är området bebyggt med villor och stråket används utöver angöring till 
bostäderna av servicefordon, besökare och allmänhet, både till fots och med bil. 
Sammanfattningsvis finns skäl för ökad standard på vägen. Det skulle kunna innebära 
annan beläggning, belysning, vägrenar med utrymme för fotgängare. En cykelväg som 
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går längs med vägen, på vägen eller på banvallen längre väster-/norrut är ett projekt 
som ingår att studera. Projektet bedöms kunna bidra till hållbar dagvattenhantering, 
trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. 

Området som ligger längs med vägen bedöms omfattas av plankravet. Vägen bör 
utredas i samband med detaljplanering av området BF14. Därtill ingår utredning kring 
huvudmannaskap, förhållanden till fastigheter och mycket mer.  

Se kapitlet nedan om när detaljplan krävs (plankravet).  

T6 - Breviksvägen 
En anslutning mellan Breviksvägen och riksväg 32 föreslås. Denna trafikkoppling 
bedöms kunna minska trafiken genom Ränneborgs idrottsområde. En sådan åtgärd 
bedöms skapa en mängd nyttor utifrån olika verksamhetsperspektiv, miljö och tid. 
Pendling och transporter till och från Höglandssjukhuset skulle förenklas. 
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Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation

NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning

LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset

Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Det finns tre huvudsakliga teman som utgör förutsättningarna för den långsiktiga 
landsbygdsutvecklingen, strandskyddet, jordbruksmarkens värden och områdets täthet 
(sammanhållen bebyggelse). Nedan introduceras respektive teman och därefter 
kommunens förslag och ställningstaganden.  

Strandskyddet utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen och förser oss med en 
rad ekosystemtjänster vad gäller till exempel rekreation, biologisk mångfald och 
vattenrening. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller vid alla Sveriges kuster, 
sjöar och olika vattendrag, 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattenområdet. 
Skyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten (miljöbalken 7 kap. 13 §). Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att 
uppföra nya byggnader eller anläggningar och ändra byggnader som avhåller 
allmänheten från att röra sig på platsen. Man får inte heller gräva eller spränga som 
gör att växt- och djurliv kan ta skada. Bestämmelserna gäller oavsett om området är 
tät- eller glesbebyggt och oavsett vilka naturtyper, topografiska förhållanden som 
finns i området. Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, 
skogsbruk eller renskötsel kan undantas förbudet om de för sin funktion måste ligga 
vid vatten. 

LIS-områden innebär områden som kommuner genom sin översiktsplan har pekat ut 
som lämpligt för utvecklingen av landsbygden och ha en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. Det kan gälla en byggnad, anläggning 
eller verksamhet som långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden eller, om det 
gäller en- eller tvåbostadshus, att de uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse. Se 
miljöbalken 7 kapitlet 18 c, d §. 

Syftet med LIS-områden är att stimulera lokal och regional utveckling i områden som 
har god tillgång till fria strandområden. Både för inflyttning till landsbygden och för 
att stärka befintlig service, eller främja etablering av ny. Det handlar om att skapa 
arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på platsen. Framför allt handlar det 
om områden som inte ligger i närheten av större tätorter.  

Kriterier för att hävda LIS 
Det är viktigt att allmänheten har god tillgång till strandområden samt att djur- och 
växtlivet både på land och i vattnet har fortsatt goda livsvillkor. Detta ska man ta 
hänsyn till vid utpekande av LIS-områden. För att kunna peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska vissa kriterier uppfyllas. 

• Området ska inte ha särskild betydelse för friluftslivet eller påverka
möjligheten att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden. Möjligheter att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet,
på land och i vattnet, får inte äventyras.

• Området får endast omfatta en mindre del av en sjö.

• Ett LIS-område ska stärka en eller flera servicetyper på landsbygden så som
skola, dagligvaruhandel, kollektivtrafik eller annan infrastruktur.
Verksamheter som skulle kunna dra fördel av ett strandnära läge och ge nya
sysselsättningar så som anläggningar för turism eller friluftsliv.

• Områdena ska vara helt eller delvis redan i anspråkstagna. Platsen ska ha eller
vara ett blivande verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Kravet på fri passage 

En fri passage för att allmänheten ska kunna passera samt att främja djur- och växtliv 

ska enligt miljöbalken 7 kap. 18 f § lämnas mellan avsedd exploatering och 

strandlinjen. Vid planläggning ska regeln fri passage tillämpas och framgå. Samma 

gäller vid dispensbeslut. Passagen ska utgöras av ett område om minst några tiotals 

meter. Avståndet kan variera och ska anpassas efter landskapets karaktär, 

förutsättningar och befintlig bebyggelse. Undantag från kravet kan prövas i fall där 

passagen inte är fysiskt möjlig att säkerställa, exempelvis med hänsyn till byggnadernas 

eller anläggningarnas funktion.  
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Kommunens inställning 
Eksjö kommun vill ge möjlighet för landsbygden och de mindre orterna att utvecklas 
och utöka befolkningen. I kommunen finns många sjöar, varav ett par kan utgöra 
lämpliga platser för bostäder och utveckling av verksamheter. Dessa områden pekas 
ut nedan som LIS-områden. Inflyttning till en mindre ort kan ge positiva effekter på 
utvecklingen av det lokala näringslivet samt möjligheter för nya verksamheter att 
etablera sig. Ett strandnära boende bedöms kunna bidra till inflyttning på 
landsbygden, vilket ger ett ökat underlag till handel och service. Byggnationen ska 
alltid ta hänsyn till natur- och grönområden och växt- och djurliv, samt 
landskapsbilden i sin helhet. Vid bygglovsprövning och detaljplanering ska särskild 
hänsyn tas till riksintressen, naturreservat, fornlämningar, miljökvalitetsnormer och 
risker. Vatten- och avloppsfrågor utreds vid varje nybyggnation. För en aktuell bild av 
förutsättningar ska alltid en digital och uppdaterad granskningskarta användas. 

Områdena 
Nedan redovisas ett 10antal utpekade områden för utveckling av verksamheter eller 
bostäder där kommunen bedömer att det särskilda skälet för landsbygdsutveckling 
kan användas vid prövning av dispenser eller upphävande av strandskyddet. Under 
granskningsskedet har länsstyrelsen bedömt att områdena är förenliga med 7 kap. 18 e 
§ miljöbalken. Områdena har bedömts utifrån förutsättningar att stimulera 
utvecklingen i hela kommunen. I Mariannelund och Hult kan en utveckling ge ökat 
underlag till skolor samt bidra till att stärka handel och företag även i närliggande 
orter, som Bellö, Hjältevad och Bruzaholm. Kommunens landsbygd är väl 
sammankopplad och en åtgärd ger ofta effekter i närliggande orter.  

Områdena som är utpekade har inga kända fornlämningar men risken är ändå stor att 
man träffar på fornlämning eftersom man vet att lägen vid sjön historiskt har nyttjats 
av människor i alla tider. Inför bygglovsprövning och detaljplaneläggning kan det 
därför krävas arkeologiska utredningar.  

De områdena som är utpekade har sedan tidigare bebyggts i viss omfattning, och bör 
kunna utvecklas eller kompletteras utan att det leder till betydande påverkan på växt- 
och djurlivet vid stränderna. Förslagen bedöms inte påverka allmänhetens 
tillgänglighet till stränderna. 
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LIS-område 
Vid sjöns norra del anges Skällsnäs för att ge möjlighet för verksamhet inom turism 
att växa. Ytterligare område anges vid sjöns södra del i höjd med Söraby, söder om 
Mellby. Utpekandet ger möjlighet att uppföra komplementbyggnader för Marinan i 
Mellby. Områdena bidrar till att öka antalet besökare till Eksjö kommun och därmed 
sysselsättningen. Åsa fiskecamp har pekats ut som LIS-område för att ge möjlighet för 
verksamheten att växa. Området bidrar till att öka antalet besökare i Eksjö kommun 
och därmed sysselsättningen.  

Sjön och omgivningen 
Solgen ligger cirka 12 kilometer sydost om Eksjö, och är med sina 22,2 
kvadratkilometer den största sjön inom Emåns avrinningsområde. Sjön är ett 
riksintresse för naturvård och utgör reservat och Natura 2000-område. Det finns 
därtill öar i sjön som också är reservat, Solgens övärld. Solgen är en måttligt näringsrik 
sjö, med flacka stränder med rika bestånd av vassar. Djurlivet i sjön är rikt och 
varierat. Sjöns omgivning består av blandskog, lövskog, hagmarker och åkermark. 

Runtom sjön ligger flera byar och ett par mindre orter. Bland annat Markestad, 
Skällsnäs, Mellby, Värne och Edshult. Värnebygden, i stort sett detsamma som Mellby 
socken, består främst av skogsmark och mindre odlingsområden. Värne har succesivt 
utvecklats söderut via Söraby till Värne, och byggdes till dagens struktur under början 
av 1980-talet. Huvuddelen av bebyggelsen ligger längs vägen mellan Eksjö och Skede. 
Mellby kyrkby är ett riksintresseområde för kulturmiljövården och utgörs till stor del 
av jordbrukslandskap. Eventuell påverkan på riksintressena utreds i efterföljande 
planläggning och bygglovhantering. Nordväst om Mellby och öster om Värne finns 
omfattande våtmarksområden.  

Hänsynstagande 

Det södra LIS-området tar vid söder om riksintresseområdet för kulturmiljövård. Den 

södra stranden kan innebära osäkra markförhållanden. I de sydligaste delarna 

föreligger översvämningsrisk. I den norra delen ligger jordbruksmark längre upp på 

land jämfört med i södra delen, där jordbrukslandskapet sträcker sig ända ner till 

strandlinjen. Jordbruksmark och mark med översvämningsrisk ska ej bebyggas eller 

exploateras utan kan användas för fri passage ner mot stranden där det är möjligt. Vid 

tidigare skogsbruk har områden med nyckelbiotoper karterats längs med flera delar av 

sjöns stränder. Bland annat ett aspskogsparti invid det norra området, med stora 

ornitologiska värden. I askpartiet ska bebyggelse ej ske.  

Sjöns vattenkvalitet påverkas i mindre utsträckning. Både den ekologiska samt den 
kemiska statusen för Solgen är god. 

Bild 71 - Vy över sjön Hjälten 
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LIS-område 
Området anges för verksamhetsutveckling inom turistnäringen. I Ullinge och Paradis 
finns turism- och fritidsanläggningar som kan gynnas av landsbygdsutveckling, då 
tillgången av stränder är en förutsättning för dessa verksamheter. Utpekandet gör det 
möjligt för nyetableringar i Tannarp, Västra Näs, Svartarp och Övrabo där 
sysselsättningen på lång sikt bedöms kunna öka. 

Sjön och omgivningen 
Södra Vixen är 5,10 kvadratkilometer stor och är ett Natura 2000-område enligt 
habitatdirektivet. Sjön ligger cirka 7 kilometer sydväst om Eksjö tätort, ingår i Emåns 
vattensystem och Solgenåns avrinningsområde. Höjden över havet är cirka +215,5 
meter, vilket innebär cirka 1 decimeter ovanför sjön Norra Vixen. Dessa förbinds 
med en cirka 300 meter lång åsträcka. Sjön omges till största delen av skogsmark med 
ett relativt stort inslag av odlad mark samt vid den östra stranden av fritidsbebyggelse. 

Sjön är en näringsfattig källsjö med klart vatten. På grund av omfattande ytor av 
jordbruksmark runtom sjön blir den påverkad. När vatten rör sig genom marken 
följer en del av växtnäringen med, med övergödning som följd. Det finns även en 
ganska stor andel fritidsbebyggelse runt sjön. Denna är koncentrerad till norra, västra 
och sydöstra stranden. 

Hänsynstagande 
Sjön är i sin helhet ett vattenskyddsområde med stor biologisk mångfald. Den är 
artrik på fisk och fågel. Ytan på sjön är stor samt strand- och vattenvegetationen har 
en god sammansättning. Tillrinningsområdet är cirka 9 kvadratkilometer stort och 
består av skogsmark med mindre andel myrmark och odlad mark. 

Tannarp som ligger i den norra delen är till största delen bebyggd inom det område 
som är utpekat för LIS. Området är reglerat med områdesbestämmelser och utgörs av 
avstyckade fastigheter i sluttningen nedanför ett jordbrukslandskap. 

Vid en av vikarna söderut ligger Övrabo. Det utpekade LIS-området anges för 
verksamheter och har anpassats efter kringliggande naturvärden. Området har 
forn/kulturlämningar norr om gårdsbebyggelsen. Söder om det utpekade området i 
Paradis finns ett omfattande område med fossil åker, med bland annat över 500 
rösen. I Västra Näs i sydvästra delen av sjön går ett vattendrag ner mot sjön och några 
mindre sjöar är belägna längre in mot land. I de södra delarna kring Svartarp finns 
våtmarker. Hänsyn till dessa ska tas vid detaljplanering och bygglovsprövning.  Den 

ekologiska statusen är måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god status. Här 
planeras för kommunalt vatten- och avloppsnät som kommer att gynna kvaliteten på 
vattnet. Norra Vixen används som ytvattentäkt för dricksvatten. Eftersom Norra och 
Södra Vixen har förbindelse med varandra ingår också Södra Vixen i skyddsområdet 
för vattentäkten. 

LIS-område 
På sjöns östra sida är ett område utpekat för ytterligare bostadsbebyggelse, som 
förtätning i en redan ianspråktagen del av strandskyddszonen. Bostadsutveckling i 
området ger underlag till större elevantal till Höreda skola. Höreda ligger 7 kilometer 
från området. Ingarps trävaror och Ingarps Träskydd som är större arbetsgivare ligger 
cirka 4 kilometer från området.  

Sjön och omgivningen 
Ingarpasjön ingår i Emåns vattensystem, Solgenåns avrinningsområde och är belägen 
cirka 7,5 kilometer söder om Eksjö. Tillrinningsområdet består mestadels av 
skogsmark, dock med ett ovanligt stort inslag av odlad mark. Höjden över havet är 
196,0 meter, vilket innebär cirka 3 decimeter över Havravikssjön. Vattendragssträckan 
mellan de båda sjöarna, inkluderande två sjöar, uppgår till 3,6 kilometer. Den västra 
stranden är flack och delvis försumpad medan den östra bitvis är brantare. 
Omgivningen domineras till största delen av jordbruksmark och viss mängd myrmark. 
Sjön omfattas av riksintresse för naturvård och har en hög biologisk funktion för 
fågelliv. Bland häckande sjöfågel märks bland annat brun kärrhök och vattenrall. Den 
ekologiska statusen är inte tillfredställande på grund av övergödning. Den kemiska 
statusen uppnår ej god nivå. Det utpekade området för LIS- är begränsat. En 
utökning av bostäder i området bedöms ej påverka statusen.  

Hänsynstagande 
Sjön är påverkad av sjösänkning, utdikning och omfattande läckage av salt och andra 
ämnen från intilliggande jordbruk. Stora delar av den östra sidan utgörs av 
jordbruksmark och det finns ett par mindre områden som har ett biotopvärde. Det 
område med biotopvärde som ligger strax söder om utpekat område får ej bebyggas 
och ska beaktas vid planläggning och bygglovsprövning. Delar av Utpekat område för 
LIS ligger i anslutning till jordbruksmark som ej ska bebyggas eller exploateras utan 
kan användas för fri passage ner mot stranden.  
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LIS-område 
Både i den södra och norra delen av Försjön pekas områden ut för ändamålet 
bostäder och turism. Vid Klinten är framtida byggnation möjlig för turistverksamhet. 
Vid Sjövik kan fler bostäder ge orten underlag till den lokala servicebutiken samt 
elevunderlag till skolan i Hult. Avståndet från LIS-områdena till livsmedelsbutiken 
och skolan är cirka 2-3 kilometer.  

I södra delen av Ägersgöl pekas ett område ut med ändamålet bostäder. Områdets 
utveckling är kopplat till det kommunala verksamhetsområdet för VA. Det syftar till 
att öka befolkningsunderlaget för livsmedelsbutiken och skolan där avståndet till 
dessa är cirka 5 kilometer. Området för bostadsändamål är kopplat till bystrukturen i 
Ägersgöl. 

Hults samhälle utgörs av tre delar. Söder om väg 40 finns en skola, hembygdsgård och 
bebyggelse med ett antal villor. Norr om vägen ligger den senare delen av Hult, som 
har vuxit kring järnvägen med friliggande bebyggelse samt mindre 
verksamhetsområden. Här finns också närbutik. Norr om campingen vid Försjöns 
södra strand tar Movänta vid. Området försågs i början av 1970-talet med kommunalt 
vatten och avlopp och planlades för permanentbebyggelse.  

Sjön och omgivningen 
Försjön är 2,58 kvadratkilometer stor och är ett Natura 2000-område enligt 
habitatdirektivet. Sjöns norra strand ligger inom Klintens naturreservat. Hänsyn till 
naturreservatet ska tas vid planering och prövning av bygglov. 

Ägersgöl är en 0,09 kvadratkilometer stor sjö strax öster om Försjön och cirka 4 
kilometer norr om Hults centrum. Sjön ligger betydligt högre än Försjön och är till 
stora delar omgiven av skogsmark, med undantag av den södra delen som utgörs av 
Ägersgöl by. Bebyggelsen här består till största delen av spridd jordbruksbebyggelse 
förutom en och annan fritidsbostad. Här kan några tomter göras möjliga för 
byggnation, dock en begränsad del eftersom det i omgivningen finns jordbruksmark. 

Turismen genererar säsongsarbeten främst vid Movänta camping och närheten till 
Eksjö om cirka en mil gör att det är många som arbetspendlar dit. Här finns närhet till 
god kommunikation både mot Eksjö och öster ut. 

Hänsynstagande 
Försjön är en näringsfattig klarvattensjö högst upp i systemet, stränderna är mestadels 

minerogena med sand och sten. Vegetationen består av glesa vassar samt 

kortskottsvegetation. Sjön omges till största delen av skogsmark med vissa inslag av 

odlingsmark. Tillrinningsområdet är 15,4 kvadratkilometer stort och består mestadels 

av skogsmark med inslag av myr- och odlingsmark. Vid Sjövik finns en liten del 

jordbruksmark i anslutning till LIS-området. Där det inte är avstyckade tomter kan 

denna del användas som fri passage ner mot sjön 

LIS-område 
De utpekade områdena med ändamålet bostäder ligger i en strandzon som redan är 
bebyggd. Områdena har förutsättningar att utvecklas för både permanent- och 
fritidsboende. Utpekandet syftar även till att ge ökat underlag till servicefunktionerna i 
Hult, som ligger drygt 3 kilometer norrut.  

Sjön och omgivningen 
Skedesjön är 3,48 kvadratkilometer stor och ingår i Emåns vattensystem, 
Pauliströmsåns avrinningsområde och är belägen på en höjd om cirka +207,5, samma 
nivå som sjön Mycklaflon. Endast en smalt sund skiljer de båda sjöarna åt. Sjön är 
långsträckt med ett flertal större öar. Vegetationen är varierande med både kort- och 
långskottsväxter. Sjön omges av skogsmark med inslag av odlingsmark, framför allt 
utefter norra och västra stranden. Tillrinningsområdet är 49,4 kvadratkilometer stort 
och består huvudsakligen av skogsmark med inslag av odlingsmark och myrmark. 
Skedesjön får anses som påverkad, främst av utsläpp i tillrinningsområdet, Hult 
samhälle och fritidsbebyggelse kring sjön. Sjön uppvisar mycket låga syrehalter i 
bottenvattnet samt en viss förändring av fiskfaunan. 

Hänsynstagande 
På västra sidan sjön finns fornlämningar, samt våtmarker ner mot sjön. Sjöns 
ekologiska status är måttlig och dess kemiska status uppnår ej god status. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=82af5da19f4c47d497c96a3261d82304&bookmarkid=28812
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LIS-område 
De utpekade områdena kring Åsjön och Skruven syftar till att tillåta en blandning av 
bostäder och en utvidgning av befintliga turism- och fritidsområden. I de västra 
delarna av Skruven kan bostäder växa fram då de ligger i nära anslutning till befintligt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Åsjön domineras av fritidshus och en 
naturcampingplats. Bostadsändamålet syftar till att öka personunderlaget i 
Mariannelund för all typ av service. Turismändamålet syftar till att öka 
sysselsättningsgraden i området. Områdena har goda förutsättningar att utvecklas för 
både permanent- och fritidsboende. 

Sjön och omgivningen 
I anslutning till Skruven finns ett rekreationsområde med vandringsled runt sjön som 
ska bevaras. Vattenområdena skiljs åt av en kort åsträcka som löper under väg 40. Vid 
Åsjöns södra utlopp rinner Brusaån in. Åsjöarna ligger i en väl markerad dalgång, 
delvis omgärdade av dalfyllnader uppbyggda av isälvsmaterial. Tillrinningsområdet är 
398,6 kvadratkilometer stort och består mestadels av skogsmark med inslag av 
myrmark och odlad mark. Den ekologiska statusen i Åsjön är måttlig och den kemiska 
uppnår ej god status. 

Mariannelund har väl utvecklad service med livsmedelsbutiker och bibliotek. Där 
finns ett antal industrier som ger arbetstillfällen. Mariannelund har även förskola och 
skola upp till årskurs 9. 

Riksväg 40, Jönköping- Västervik och väg 129 mot Hultsfred och Oskarshamn ger 
goda pendlingsmöjligheter. 

Hänsynstagande 
Rekreationsområde i form av vandringsstig och skogsmark finns runt sjön Skruven. 
Den befintliga cykelvägen och rekreationsspår ska finnas kvar. Hänsyn till 
rekreationsområdet och cykelvägen ska tas vid detaljplanering. Enstaka bygglov är inte 
lämpligt på platsen. Åsjön är ett natura 2000-skyddat vattenområden, samt ligger, 
tillsammans med Skruvens östra strand, inom riksintresseområdet för Silveråns 
dalgång för naturvård enlig miljöbalken 3 kap. 6 §.  

Förutsättningar för bevarande: Täktverksamhet bör inte ske i området. 
Väganläggningar, utfyllnader nybebyggelse utgör också hot mot värdena. Tung 
terrängtrafik kan skada känsliga partier såsom åsar, terrasser med mera.  

LIS-område 
Områdena pekas ut för bostadsutveckling kring Stora- och Lilla Bellen. Detta kan 
skapa ett större befolkningsunderlag. Bellö är en arbetspendlingsort med få invånare. 
Skulle fler bosätta sig i Bellö skulle det finnas möjligheter att återupprätta förlorade 
servicefunktioner. Närmaste livsmedelsaffär ligger cirka 7 kilometer från orten, i 
Hjältevad. Områdena med ändamålet bostäder ligger i strandzon som redan är 
bebyggd. Områdena har goda förutsättningar att utveckla en attraktiv boendemiljö för 
både permanent- som fritidsboende.  

Sjön och omgivningen  
Stora Bellen och Lilla Bellen förbinds av ett smalt sund och har något olika karaktär. 
Stora Bellen är en näringsfattig klarvattensjö och Lilla Bellen har en mera näringsrik 
status. Stränderna är mestadels steniga och blandade med sand eller lera. Vegetationen 
är generellt sparsam vid stränderna. Stora Bellen uppnår god ekologisk status men ej 
god kemisk status 

Bygden har mycket jord- och skogsbruk. De i övrigt största arbetsgivarna är Bruza 
Vida AB samt Sherwin Williams AB. 

Det finns ingen kollektivtrafik i Bellö. Invånare är beroende av egen bil. 

Hänsynstagande 
Bellöbygden domineras av skog och natur. Bellens sydsida är mycket lite påverkad av 
bebyggelse. Norr om sjöarna finns ett flertal mindre jordbruksbyar varav flera är av 
riksintresse för kulturminnesvården. Närmsta livsmedelsbutik finns i Hjältevad, cirka 
7 kilometer från Bellö. Bellöbygden är starkt dominerad av dels jord- och skogsbruk, 
dels av ett större företag inom färg- och lackindustrin. Vid Grönebäck och vid Sundet 
finns mindre betes- och jordbruksmark som kan användas till fri passage ner mot 
stränderna. Dessa ska ej bebyggas. 
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LIS-område 
De utpekade områdena längs med nord- och sydöstra delen av sjön syftar till att tillåta 
bostäder och verksamheter inom turism och fritid. Detta bedöms kunna bidra till 
inflyttning samt bidra till ökad sysselsättning. LIS-områdena lokaliseras inom 
kommunalt verksamhetsområde för VA för att säkerställa omhändertagandet av 
spillvatten.  

Sjön och omgivningen 
I Hjältevad finns en livsmedelsbutik som servar stora delar av omgivande landsbygd. I 
de östra delarna finns ett större industriområde med småhustillverkning och sågverk. 
Samhället ligger i anslutning till väg 40, som trafikeras av länstrafiken. Sjön Hjälten är 
0,5 kvadratkilometer stor och ingår tillsamman med Kålltorpssjön i Emåns 
vattensystem och Brusaåns avrinningsområde. Sjön ligger i direkt anslutning till 
Hjältevads samhälle på en höjd över havet motsvarande 164 meter. Sjöns största djup 
är 12 meter och stränderna är mestadels måttligt branta och minerogena med ett 
material av sten, grus och sand. Vattenvegetationen är tämligen sparsam med en del 
starr och näckrosor i vikarna. Sjön har genom Brusaåns genompassage en 
omsättningstid på strax under en månad. Utöver samhället omges sjön främst av skog 
och jordbruksmark.  

I Hjältevad finns en livsmedelsaffär och ett antal stora arbetsgivare, kopplat till 
träindustri. Norr om Hjältevad går riksväg 40 där det finns kollektivtrafik mellan 
Eksjö och Mariannelund. 

Hänsynstagande 
Vid eventuella bygglov måste översvämningskarteringar, samt god boendemiljö med 
tanke på närheten till väg 40 beaktas. Sjön är påverkad av bland annat försurning från 
dagvattenutsläpp och närheten till träindustrin. Sjön har en viss biologisk funktion. 
Bland häckande sjöberoende fåglar märks storlom. Förekommande fiskarter är gädda, 
braxen, mört, lake, abborre, gös (sparsamt) och öring uppströms i Brusaån. I sjön 
finns bestånd av signalkräfta.  

Sjön Hjälten uppnår måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. De 
utpekade områdena ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA vilket gör att 
statusen inte kommer att påverkas nämnvärt av byggnation i området. 

Bild 72 - Karta av översvämningsrisk på Hjältens norra strand. 

I den norra delen av LIS-område finns risk för översvämning enligt 100-årsflöde, 
enligt MSB’s kartering år 2014 för Emån och tillhörande vattendrag. Marken behöver 
säkras med vall, anornas till högre höjd eller annan lösning för att översvämningssäkra 
området vi en eventuell exploatering. Motsvarande risker syns i södra delarna. Ett 
högsta beräknat flöde anger riskområden, men inte i samma grad som i norr eller 
östra delen vid Strandvägen.  

Bild 73- Karta av översvämningsrisk på Hjältens södra strand. 
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Områden som inte omfattas av en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är 
sammanhållen, definieras i (plan- och bygglagen som sammanhållen bebyggelse. Utanför 
planlagt område är vissa åtgärder undantagna från bygglov- och anmälningsplikt. 
Inom områden med sammanhållen bebyggelse gäller dock inte dessa undantag. 
Genom att ange sådana områden gäller därmed bygglovsplikt. 

Bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 
bebyggelsen. Höglandskommunerna har år 2013 i samarbete med länsstyrelsen 
utarbetat riktlinjer för hur begreppet ska tolkas. Riktlinjerna innebär att en grupp av 
10–20 hus, och där tomterna gränsar till varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata 
eller parkmark ska ses som sammanhållen bebyggelse. Även områden med tre hus på 
två tomter kan utgöra sammanhållen bebyggelse om de ligger inom en miljö som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Sammanhållen bebyggelse kan även vara områden 
med särskilt stort bebyggelsetryck.    

När den samlade bebyggelsen exempelvis uppnår en viss omfattning aktualiseras 
kravet för detaljplan. Plan- och bygglagen ställer ett grundläggande krav på att mark 
får tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 
för ändamålet. Lämpligheten för ändamålet kan prövas genom förfaranden med 
detaljplan, bygglov eller förhandsbesked. Beroende på omfattningen av det som ska 
prövas, och omständigheterna i det enskilda fallet, kan det ställas krav på att markens 
lämplighet för ändamålet avgörs genom att frågan först prövas genom 
detaljplanläggning innan byggnadsnämnden kan ge bygglov.  

Syftet med detaljplanekravet är att kommunen ska pröva markanvändningen genom 
en samlad bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen. Plankravet 
innebär inte att kommunen är skyldig att göra en detaljplan, utan att planläggning är 
en förutsättning för att kunna bevilja ansökan om bygglov. 

Markens lämplighet för bebyggelse ska med vissa undantag prövas med detaljplan för: 

• en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på
omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,

• en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i
ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska
genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i
övrigt,

• en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en Sevesoverksamhet (en
verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven
gräns och som därmed kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse

av en brand eller annan olycka).

• en åtgärd som kräver bygglov, om åtgärden innebär att ett område kan tas i
anspråk för, eller om den vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk
för, att anlägga, ett industriområde, ett köpcentrum, en parkeringsanläggning
eller något annat stadsbyggnadsprojekt, en skidbacke, skidlift eller linbana
med tillhörande anläggningar, en hamn för fritidsbåtar, ett hotellkomplex
eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen
bebyggelse, en campingplats, en nöjespark, eller en djurpark, och om
åtgärden samtidigt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,

o ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än ett så
kallat "Attefallshus", och byggnadsverket eller dess användning får
betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande,

o ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än ett
Attefallshus, och byggnadsverket placeras i närheten av en
Sevesoverksamhet,

Plankravet blir aktuellt vid prövning av förhandsbesked och bygglov. Om 
byggnadsnämnden vid prövning kommer fram till att en åtgärd ska föregås av 
detaljplaneläggning, ska byggnadsnämnden ge negativt förhandsbesked eller avslag på 
bygglovsansökan. Det är dock viktigt att plankravet som avslagsgrund tillämpas 
korrekt, eftersom den enskilde inte har någon möjlighet att påverka om en plan ska 
göras eller inte. Plankravet innebär inte att kommunen är skyldig att göra en 
detaljplan, utan att det är en förutsättning för att kunna bevilja bygglov. 
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Följande lista är inte juridiskt bindande, utan bör ses som ett hjälpmedel vid hantering 
av bygglov. En tolkning måste göras i varje enskilt fall. Det digitala kartunderlaget bör 
kontinuerligt uppdateras enligt riktlinjerna ovan.  

 

I översiktskartan har de generella områden som ska tolkas som sammanhållen 
bebyggelse angivits med grön markering. Utöver dessa finns områdena 3, 16, 26, 27, 
28, 32, 33 och 34 angivna med röd markering. Detta är områden som ligger inom 
riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Att ett område är av 
riksintresse betyder att miljön är värd att skydda ur ett nationellt perspektiv. Det är en 
signal om att här finns så höga värden att kulturmiljön har företräde då motstående 
intressen finns. Det krävs därför alltid bygglov för åtgärder inom dessa områden, och 
handläggningen av intresset att bygga vägs gentemot riksintressets värde och karaktär.  
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Tillgången till jordbruksmark minskar i världen samtidigt som behovet av den ökar. I 
Sverige har vi år 2021 knappt 2,6 miljoner hektar åker- och 0,4 miljoner hektar 
betesmarker. De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner 
för att bli vägar, byggnader eller något annat som innebär att marken inte kan 
användas för livsmedelsproduktion i framtiden. I det nationella miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap formuleras verktyg för hur kommunen kan främja bevarande av 
landskapen. Därtill har marktypen fått en höjd standard och är nu av nationellt 
intresse enligt miljöbalken 3 kap. 4 §: 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

I länsstyrelsens rapport Brukningsvärd jordbruksmark beskrivs hur frågan ska hanteras i 
olika planeringsprocesser.  

 

Bild 74 - Landsbygd och jordbruksmark 

 

 

1.  Är marken jordbruksmark? 

Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst 
åkermark och betesmark, men även ängsbruk. Definitionsskillnaden anges inom EU 
som att åkermark ska kunna plöjas. Är fastigheten taxerad som jordbruksenhet är det 
jordbruksmark. Om fastigheten i stället är taxerad som småhusenhet utgör den inte 
jordbruksmark. 

2. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till om marken med hänsyn till läge, beskaffenhet 
och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Med odlad jord förstås 
åker och kultiverad betesmark. Med åker avses mark som har plöjts och som används 
för växtodling och fältmässig odling av köksväxter, frukt och bär. Aspekter att beakta 
är fältets storlek, arrondering, brukningscentrum, avkastning (typ av mark och 
markavvattning), djurhållning, natur och kulturmiljövärden, ekosystemstjänster, 
landsbygdsutveckling.  

3. Tillgodoser den ansökta bebyggelsen ett väsentligt samhällsintresse? 

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose det storskaliga och långsiktiga 
bostadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem och att 
säkerställa rekreationsintressen. Väsentliga samhällsintressen kan definieras i 
översiktsplanen för att i senare arbeten ge stöd vid avvägningar mellan intressen.  

4. Finns det annan mark som kan tas i anspråk i stället? 

Det är inte i sig tillräckligt att den ansökta bebyggelsen syftar till att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse för att den ska vara tillåtlig enligt 3 kap. 4 § MB. Det krävs 
dessutom att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det krävs en konkret 
redogörelse för hur alternativa lokaliseringar har prövats. Finns sådana lokaliseringar 
kan inte den aktuella marken planeras. 
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Ställningstagande 
Kommunen har generellt stora möjligheter att utveckla respektive ort inom befintliga 
gränser och bebyggelseområden. Utvecklingstakten är inte så pass intensiv att helt nya 
områden behöver pekas ut och säkerställas, utan mark och byggrätter inom respektive 
ort är tillräcklig för en långsiktig utveckling. Därmed behöver ingen omfattande 
utveckling ske utanför tätort och i synnerhet inte på jordbruksmark. Översiktsplanen 
riktar därför utvecklingen inåt snarare än att förespråka en ytterligare utglesning som 
medför att jordbruksmark tas i anspråk. För långsiktig utveckling av verksamheter, 
industri och bostäder finns möjligheter för Eksjö tätort att expandera österut i höjd 
med nuvarande sträckning av Hultvägen.   

Konfliktpunkter bedöms uppstå i de mindre och enskilda ärendena, som exempelvis 
byggnation av bostad eller komplementbyggnad på privat gård. Den typen av 
småskalig utveckling hanteras inte i översiktsplanen utan hänvisas till respektive 
prövning och enskilda bygglov. Vid sådan prövning gäller samma som för 
detaljplanering och annan form av exploatering. Generellt koncentreras bedömning 
till om marken är brukningsvärd. Är så fallet strider det mot lagen då en enskild 
bostad aldrig är, eller tillgodoser, ett väsentligt samhällsintresse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen… (miljöbalken 3 kap. 4 §) 

• Eksjö kommun ställer sig bakom det nationella skyddet och ökad status för 

jordbruksmark. Marktypen är den mest grundläggande resursen och 

förutsättningen för livsmedelsproduktion och för en hållbar framtid. 

• Mark som är konstaterad eller bedömd brukningsvärd är skyddad enligt 

miljöbalken, vars reglering ska följas. 

• Miljöbalkens skydd av marktypen följs vid planering och bygglov. 
Länsstyrelsens och Jordbruksverkets vägledningar ska användas. 
 
Jordbruksmarkens värden - Jordbruksverket.se 
Jordbruksmarkens framtid | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruksmarkens-varden#h-Bevarajordbruksmarken
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/jordbruksmarkens-framtid.html
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Detta kapitel visar kommunens syn på vindkraftsutveckling och ska ge stöd vid 
handläggning vid etablering. Här visas även potentialen för investeringar avseende 
vindkraft i kommunen. Vid en bygglovs- eller tillståndsansökan tas beslut utifrån det 
för tiden då kända förutsättningar. Eksjö kommun har allmänna riktlinjer angående 
placering av vindkraftverk som har tagits fram i samband med vindbruksplanen från 
2017, som var ett tillägg till tidigare översiktsplan. Förslag till utvecklingen av 
vindkraft baseras på underlag som landskapsanalys och miljökonsekvensbeskrivning. 
Dessa används tillsammans med värden och intressen för analysen och urvalet av 
lämpliga områden för vindkraft.  

Kommunens ställningstagande  

• Avstånd mellan bostadsbebyggelse och vindkraftverk ska vara sådant att 40 

dB(A) ljudnivå inte överskrids utomhus vid bostadshus. Det ska även beaktas 

risken med störningar från lågfrekventa ljud.  

• Avstånd mellan grupper om en eller två vindkraftverk ska vara minst 3 

kilometer (vindkraftsparker har andra riktlinjer).  

• Hänsyn till de kumulativa effekterna ska tas vid etablering av all vindkraft i 

och omkring Eksjö kommun.  

• Vid addering av nya eller nytt verk, ska de inordnas i den befintliga 

strukturen. Om möjligt bör verken vara av samma storlek och typ.  

• Vindkraftverk inom en grupp bör vara lika; av samma typ, höjd, färg samt 

rotera åt samma håll. Reklam på verken tillåts ej.  

• Vid etablering bör vindkraftverk placeras så att Boverkets riktvärde om en 

faktisk skuggtid inte överskrids vid bostadsbebyggelse.  

• Skuruhatt har ett mycket högt bevarandevärde inom Eksjö kommun och 

ljudpåverkan bör inte överstiga 35 dB(A) på utsiktsplatsen.  

• Grupper om minst 3 verk föredras inom områden för vindkraftsparker.  

• Avstånd mellan bostad och vindkraftspark ska vara minst 1000 meter.  

• Inom sektorn 10 kilometer från Skuruhatt mot Eksjö stad tillåts inga 

vindkraftverk.  

• Inom sektorn 10–15 kilometer Skuruhatt mot Eksjö stad tillåts inga 

medelstora verk. 

För att identifiera vilka områden som är möjliga för vindkraft har ett flertal 
parametrar tagits i beaktande, såsom avstånd till bostäder, vindresurser, 
höjdförutsättningar, riksintressen och visuell påverkan. Möjliga områden har därefter 
delats in utefter vindkraftsparker, medelstora anläggningar och gårds- och miniverk. Även 
olämpliga områden för vindkraft har identifierats. Förslagen utgår från kända 
förutsättningar och vid en eventuell tillståndsprocess prövas de enskilda områdenas 
lämplighet i detalj, med aktuellt underlagsmaterial.  

Definitionen av en medelstor anläggning grundas i 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen, och innebär anläggningar i områden som blir kvar efter 
att alla olämpliga områden lagts på en fiktiv karta. Avstånd mellan bostadsbebyggelse 
och vindkraftverk ska vara sådant att 40 dB(A) utomhus vid bostadshus inte 
överskrids. Risken för lågfrekventa ljud ska beaktas och ett minsta avstånd på 500 
meter till närmaste bostad bör gälla. I en bygglovsprocess för ett- två vindkraftverk är 
det särskilt viktigt att utreda den visuella påverkan. Avstånd mellan grupper om två 
eller ett vindkraftverk ska vara minst 3 kilometer, annars räknas det som en 
vindkraftspark och de tillåts enbart inom utpekade vindkraftsparksområden (se nedan). 
Inom sektorn 10 kilometer från Skuruhatt får inga vindkraftsverk uppföras. Inom 
sektorn 10–15 kilometer mot Eksjö tätort ska inga medelstora anläggningar tillåtas.  

• Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är mellan >50–150 meter höga.  

• Max två vindkraftverk får placeras tillsammans, samt med minst 3 kilometer 

till närmaste annat vindkraftverk.  

• Inga medelstora anläggningar får uppföras inom sektorn 10–15 kilometer 

från Skuruhatt i riktning mot Eksjö tätort. 
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Dessa prövas enskilt och inga områden pekas ut. Vid prövning av verken finns ett par 
kriterier att beakta. Gårdsverk är ett vindkraftverk som definieras med en totalhöjd på 
20–50 meter, och kräver bygglov och bygganmälan. De kumulativa effekterna ska 
alltid beaktas inom tre kilometers avstånd mellan bostad och verk. Bygglovsprövning 
av lämplig lokalisering ska ske med hänsyn till lokala förutsättningar och verkets 
samlade påverkan på omgivningen. Detta gäller bland annat riksintressen, 
naturvärden, kulturvärden, landskapsbild och bebyggelse i omgivningen. Det ska även 
vägas in tekniska och visuella egenskaper och placeringen (exempelvis medges inga 
verk inom sektorn 10 kilometer från Skuruhatt). Dessa riktlinjer gäller även miniverk. 

Miniverk med en totalhöjd på högst 20 meter och en rotordiameter på högst 3 meter 
kräver inte bygglov, om inte verket ska placeras på en byggnad eller på ett avstånd 
från fastighetsgränsen som understiger verkets höjd. Det krävs en bygganmälan enligt 
plan- och byggförordningen senaste tre veckor före byggstart. Olägenheter för 
människors hälsa och säkerhet får inte uppkomma. 

Övriga områden är de som skulle kunna vara möjliga för enstaka verk eller medelstora 
anläggningar. Inom dessa skulle det vara möjligt att pröva om landskapet tål en 
etablering, givet att alla övriga kriterier är uppfyllda. De kumulativa effekterna är 
viktiga att utreda med hänsyn till landskapet. Gränserna för övriga områden är inte 
exakta, utan kan variera utifrån specifika platsförhållanden.  

Det har identifierats fem områden som bedömts vara bäst lämpade för 
vindkraftsetableringar. Sammanfattningsvis är förutsättningarna mycket goda, bland 
annat angående vindresurs, samtidigt som motstående intressen bedöms vara relativt 
få. Avstånd mellan verk inom vindkraftsparker är inte beroende av avståndet 3 
kilometer som i övriga områden. Områdena avses för vindkraftsparker: 

• Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter.  

• Minst tre vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett 

av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.  

• Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och 

ett av vindkraftverkens inklusive rotorblad är högre än 120 meter. 
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Kommunens målsättning är att samla vindkraftsparker inom enstaka områden. De 
utpekade områdena V1, V2, V3, V4 och V5 är sådana där vindkraftsparker i första 
hand bör etableras. Konflikter med andra kända intressen inom dessa områden är 
förhållandevis få, och etableringarna prioriteras här före andra intressen. Områdena 
har bedömts i planarbetet utifrån dagens kända förutsättningar. Vid en 
tillståndsansökan tas beslut utifrån aktuella förutsättningar.  

Mostugan ligger i norra delen av Eksjö kommun mot gränsen till Ydre kommun, 

ungefär 2 kilometer från Skuruhatt, 8 kilometer från Eksjö tätort. Utbyggnad av 

vindkraftsanläggningar i området innebär sammanfattningsvis en mindre påverkan på 

landskapet. 

Området är ett storskaligt skogslandskap, som ligger mellan 250 och 320 meter över 

havet. Vindresursen har bedömts vara lämplig för större vindkraftsverk. Särskilt goda 

förutsättningar finns i höjdpartier. Växtligheten är primärt produktionsskog där 

granskog dominerar, med inslag av tallskog. Jordarten är i stora delar sandig morän, 

där kullig morän finns i mitten av området. Området täcks av ytor där urberg finns 

nära markytan. Söder om Häradssjön sträcker sig isälvsavlagringar samt en torvmosse 

in i området. Torv finns generellt i mindre samlingar inom hela området.  

Vindbruksområdet Eketorpagölen ligger i norra delen av Eksjö kommun, ungefär 10 

kilometer från Eksjö tätort och strax öster om område V1. 

Området ligger i ett storskaligt kuperat skogslandskap, som varierar mellan 290 och 

325 meter över havet. En mindre sjö, Eketorpagölen, finns inom området som omges 

av tät vegetation och våtmark. Området är täckt av produktionsskog där gran och tall 

dominerar. Enklare grusvägar går genom området. Jordarten är i stora delar sandig 

morän, med ytor där urberg finns nära markytan. Torv finns i mindre ytor över hela 

området och i norr finns ett stråk med blockrik yta. Grannskapet består av stora 

slutna kuperade skogsområden men även höglänta odlingsmarker.  

Utbyggnad av vindkraftsanläggningar i området, förutom den södra kanten, innebär 

en begränsad påverkan på landskapsbilden. 

Den södra kanten är området kring Eketorpagöl. Här finns goda förutsättningar för 

vindkraft och vindläget bedöms lämpligt för större vindkraftverk, även höjdmässigt är 

området möjligt för vindkraft. Ett riksintresseområde för naturvård ligger i direkt 

anslutning till denna del, som heter Trangölamyren.  

Vid etablering av vindkraft inom området bör fotomontage tas fram för att illustrera 

landskapspåverkan. Trangölamyren bedöms vara i stort sett opåverkat av mänsklig 

aktivitet. Det finns även mindre områden som omfattas av strandskydd (100 meter), 

flertalet sumpskogar, nyckelbiotop, naturvärden samt områden som omfattas av 

biotopskydd. 

 

Bild 75 - Del av område V2, med Eketorpagölen till höger nederst i bild. Markeringarna anger naturvärden, 
nyckelbiotoper och inventerad sumpskog. 
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Vindbruksområdet ligger ungefär 3 kilometer söder om Mariannelund. 

Landskapet utgörs av kuperade skogsområden med småskaliga odlingsmarker. Höjden 

varierar mellan 200 och 270 meter över havet, och upplevs som en svagt böljande 

platå. I området finns en större torvmosse, bevuxen med tallskog. Tallskog växer över 

stora områden. Jordarten är i stora delar morän eller berg med ett tunt moränlager. I 

de delar som utgör odlingslandskap är det glest mellan odlingarna, och flera åkrar är 

numera planterade med skog. Inom Tornkullen finns några områden med särskilt 

höga naturvärden och sumpskog. 

Utbyggnad av vindkraftsanläggningar i området bedöms generellt innebära en 

begränsad påverkan på landskapsbilden. Tornkullen omfattas av flertalet höjdpartier 

och vindresursen i området är god. I anslutning till området finns ett 

riksintresseområde för kulturmiljö, Hults by, som är en radby i ett öppet landskap. 

Byn består av sex gårdar belägna längs en bygata med boningshus från 1700- och 

1800-talet. Vid tillståndsprövning av vindkraft ska påverkan på riksintresset särskilt 

utredas. 

 

Bild 76 - Delar av område V3 och V4. Hults radby anges inom röd linje. Markeringar visar naturvärden och 
sumpskogar. 

Området ligger ungefär 7 kilometer söder om Mariannelund och angränsar till 

Vetlanda kommun. Eksjös vindbruksområde sammanfaller med det som Vetlanda 

kommun angivet som ”A-område” för både mindre och större vindkraftsetableringar. 

Landskapet utgörs av ett kuperat skogsområde med höjdförhållanden mellan 200 och 

250 meter över havet. Ungefär halva området utgörs av jordarten morän, och resten 

utgörs av berg nära markytan eller tunnare moräntäcke. Det finns ett par mindre 

områden med torv.  

Närområdet utgörs av skogsområden eller jordbruksmark. Det är relativt glest mellan 

odlingarna och många är numera planterade med skog. Utbyggnad av vindkraftverk 

bedöms innebära en begränsad påverkan på landskapsbilden. Området har goda 

förutsättningar, och vindresursen för området är god. Samtidigt finns få motstridiga 

intressen.  

 

 

Bild 77 - Delar av område V5. 
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Vindkraftsetablering inom olämpliga områden bedöms stå i strid med god 
resurshushållning. I dessa områden finns starka motstående intressen såsom 
riksintressen, kommunala intressen, höga natur- eller kulturmiljövärden eller värden 
för friluftslivet. Det kan också handla om områden som bedöms ha en relativt låg 
visuell tålighet för vindkraftsetableringar eller närhet till tätbefolkade områden. 
Olämpliga områden bedöms efter nedanstående kriterier:  

• Skuruhatt utpekas som särskilt viktigt område för friluftslivet.  

• Avstånd mellan vindkraftverk och bostäder styrs av Naturvårdsverkets 

rekommendation vilket är 40 dB(A) utomhus vid bostad.  

• Minst 1000 meters avstånd från bostad till vindkraftsparker.  

• Minst 500 meter från bostad för medelstora anläggningar.  

• 2 kilometers buffertzon kring Eksjö tätort.  

• 2 kilometers buffertzon kring Skuruhatt.  

• 10 kilometers sektor från Skurhatt mot Eksjö stad som inte ska byggas med 

vindkraft. 

• Vid 10–15 kilometers sektor ska inga medelstora anläggningar tillåtas.  

• Områden av riksintresse för kommunikation, kulturmiljö, totalförsvaret eller 

naturmiljö (Naturreservat, Natura 2000). 

• Trangölamyren och samtliga sjöar i kommunen inklusive strandskydd 100 

meter. 

• Minst 3 kilometer till närmaste vindkraftverk.  

• Minst 1 kilometer till tätorterna Ormaryd och Stensjön i Nässjö kommun.  

 

 

 

 

 

Etableringar i områdena medför konsekvenser för landskapsbilden och friluftslivet, 
samt att byggnation av nya bostads- och fritidshus försvåras. Områden för 
vindkraftsparker har avgränsats så att bostäder inte ska kunna omges av verk. 
Jordbruksfastigheter kan finnas inom dessa områden.  

En samlad bedömning av påverkan från ljud, ljus och skugga ska göras. Riktlinjer som 
anges från Naturvårdsverket och Boverket avseende buller, skugga och reflexer ska 
följas. Vindkraftverkens hinderbelysning anordnas och utformas med senaste 
tekniken för att minimera ljusspridning, så att störningar minimeras med hänsyn till 
gällande lagstiftning. I områden där ljudmiljö är viktig, det vill säga områden där 
bakgrundsljudet är lågt och låga ljudnivåer eftersträvas i utpekade områden, som på 
Skuruhatt, är Naturvårdsverkets rekommendation att ljudnivån inte bör överskrida 35 
dB(A). För att säkerställa ljudnivåerna ställer Eksjö kommun krav vid en bygglov- 
eller tillståndsansökan. Provmätningar och uppföljning av ljudnivåer skall ske inom ett 
år efter byggnation och bekostas av exploatören. 

Kumulativa effekter är den sammanvägda påverkan från olika vindkraftsetableringar. 
Det kan innebära sammanvägd påverkan från flera olika saker. Med begreppet 
kumulativa effekter menas främst inringning, rumslig och visuell påverkan, 
sammanläsningar av flera etableringar, ljud och skuggor. 

Med de kumulativa effekterna avses risken att ”läsa samman” skilda etableringar, att 
bli inringad, med resultatet att påverkan från de samlade etableringarna blir större än 
varje etablering för sig själv. Till kumulativa effekter räknas även skuggverkan och 
ljud, samt rumsliga och visuella effekter som att vindkraftverk skapar visuella barriärer 
eller att deras placering är oregelbunden och utan tydliga inbördes relationer. Den 
första etableringen dikterar villkoren och möjligheten för de som kommer efter. 
Därför är det viktigt att från början skapa goda förutsättningar för att undvika att 
kumulativa effekter uppstår. Kumulativa effekterna påverkas även av 
grannkommunernas vindkraftsetableringar. Det är viktigt att redogöra för andra 
vindkraftsparker inom 2 kilometer från den valda platsen.  
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Genomförande och konsekvenser 
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Denna del utgör ett enklare komplement till Hållbarhetsbedömningen, som redogör 
för konsekvenserna av planförslaget. Översiktsplanen genomförs genom att ta fram 
den typ av underlag och täcka de behov som har kartlagts i de olika delarna. Det 
handlar om underlagsmaterial, utredningar för vilka gator som ska omvandlas och 
vilka grönområden som ska utvecklas eller bevaras. Program behöver tas fram för att 
utreda vilka markområden som ska bebyggas, i vilken omfattning och följd. Därefter 
behöver områdena detaljplaneras. Det är viktigt att man som läsare är införstådd med 
att översiktsplanen är vägledande för denna typ av genomförande, och är i sig inte 
bindande. Den syftar leda till framtagande av de underlag som i sin tur är det. 

• Översiktsplanen är förankrad hos såväl den politiska organisationen som 
förvaltningsorganisationen. 

• Översiktsplanen används som ett strategiskt verktyg för att uppnå önskad 
hållbar och positiv samhällsutveckling. 

• Fortsatt arbete med framtagande och revidering av strategiska dokument ska 
genomföras för att uppfylla översiktsplanens intentioner. 
 

 

Bild 78 - Fysisk modell och kartering av möjliga utvecklingsområden. 

 

Fortsatt planering som är särskilt relevant är framtagande av: 

• Vatten- och avloppsplan (VA-plan).  

• Avfallsplan. 

• Planprogram för förbifart 40 - Markanvändningsplan för verksamheter, 
bostäder och andra funktioner i området mellan avfarter och staden. 

• Planprogram Hultvägen - En utredning av vilka ytor som frigörs när 
riksvägen med tillhörande säkerhetsavstånd försvinner, samt hur gatan 
utformas till en del av stadsmiljön.  

• Naturvårdsplan och grönstrukturplan -Naturvårdsplanen är 
kommunövergripande och tas fram utifrån miljömålet om Ett rikt djur- och 
växtliv, som fokuserar på biologisk mångfald, klimatnytta och naturens 
egenvärden. Planen visar hur natur kan användas som resurs i byggd miljö 
samt hur växt- och djurliv bevaras och utvecklas.  

• Grönstrukturplanen är kommunövergripande och kartlägger områden som är 
socialt värdefulla, i kombination med naturvärden och den storskaliga 
grönstrukturen. Rekreationsområden, både naturliga och anlagda ingår. Syftet 
är att synliggöra och förankra områdena i kommunens planering. 

• Gång- och cykelvägsplan - Planen behövs för att utreda storskaliga projekt 
mellan orter och stadsdelar. I planen utreds även gator inom orter som kan 
omformas för att addera trafikslagen, som Lunnagårdsvägen eller 
Regementsgatan i Eksjö tätort. I programmet ingår utformning och design, 
ekonomi och prioriteringsordning. Planen måste till för att komplettera Eksjö 
tätorts trafiksystem med fler färdsätt än bil, för att i sin tur kunna uppmuntra 
till andra resesätt och främja en lägre trafikintensiv miljö och frigöra mark. 
Hur stadens gatunät utformas enhetligt för att prioritera gång- och cykeltrafik 
är av högsta vikt. 

• Kartering av farligt gods i stadsmiljö - Ett underlag med inventering av gator 
som rymmer farligt gods, samt av verksamheter som alstrar godstyperna. 

• Bostadsförsörjningsplan. 

• Kulturmiljöinventering. 

• Återplanteringsplan för grönstruktur i tätorterna. 

• Parkerings- och trafikutvecklingsplan för Eksjö tätort - En plan behövs för 
att utreda det reella parkeringsbehovet, samt identifiera de ytor som används 
som parkering. Hit hör en prioriteringsordning för ytor som ska omställas till 
annan användning i enlighet med planförslaget. Områden för samordnade 
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lösningar, som parkeringsgarage behöver pekas ut. I planen ingår utredning 
av områden som ska omfattas av parkeringsavgift eller av trafikförbud. 

• Utbyggnadsplan för laddinfrastruktur (elfordon). 

• Centrumprogram för Mariannelund - Ett program behövs för att kartera och 
utreda byggbar mark och omvandlingsområden i centrala delarna av orten. 
Även allmänna platser, stadsrum som parker och torg ingår. 

• Stadsbyggnadsprogram för Eksjö tätort - Ett program behövs för att ge 
vägledning för byggrätter inom stadsområdet. Principer för våningsantal, 
täthet, funktioner och utformning för olika delar anges tillsammans med 
prioriteringsordning för olika exploateringsområden.  
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Fler boende i stadsmiljön medför högre krav på de allmänna platserna. De offentliga 
rummen, lekplatserna, torgen, parkerna och aktivitetsområdena används av fler 
människor och behöver bemöta fler syften och användningsområden. Områdena 
behöver också en ökad grad av skötsel och underhåll, eller anläggas i mer hållbara 
material för att undvika slitage.  

 

Bild 79 - Vy över Västerlånggatan åt söder. En stor del av översiktsplanens genomförande är att omvandla stadens gator. 

Staden utformas till högre täthet med fler funktioner och bostäder. Ofta på mark som 
hittills utgjorts av parkering. Avstånden blir kortare och på sikt blir staden mindre 
beroende av trafik. Samtidigt omställs gatumiljöerna och fler färdsätt läggs till, vilket 
gör att det successivt inte finns samma utrymme för biltrafik, vare sig på gator eller 
parkeringar. Detta kan leda till förbättrad luftkvalitet, minskat trafikbuller, lägre 
trafikrisker och allmänt trevligare att röra sig i gaturum.  

Ett lägre slitage på körbanor är att vänta. Dagvatten innehåller i regel lägre halter av 
farliga partiklar kopplat till förbränningsmotorer i miljöer med låg trafikintensitet. 
Risken för olyckor i samband med transporter av farligt gods reduceras kraftigt inom 
stadsområdet. Bland annat till följd av förbifarten söder om Eksjö. I övriga orter där 

trafiken fortsättningsvis går genom orterna behöver andra åtgärder på sikt vidtas. 
Primärleder för farligt gods behöver karteras inom hela kommunen för att få en bättre 
uppfattning om mängder och typer av gods som rör sig i anslutning till byggd miljö 
eller värdefulla områden, som förbi dricksvattentäkter. De punkter som är särskilt 
utsatta behöver undantas utveckling eller anläggas med riskreducerande åtgärder. 

Flera av de ytor som utpekats för utveckling av stadsmiljön, och alternativ 
markanvändning i Eksjö tätort används för biluppställning. I takt med dessa ytor 
omställs till byggrätter kan ytorna successivt behöva ersättas på andra platser. Det 
reella behovet av parkering är inte klarlagt. Boendeparkering och arbetsplatser antas 
utgöra det största behovet. Detta ska dock inte nödvändigtvis täckas på allmänna 
platser gratis, såsom på stadens torg. Behovet kan också visa sig vara lägre än vad som 
antagits. I samband med att det kostar pengar att nyttja funktionen ses i regel en 
minskning. Samlade platser för samåkning, laddplatser och cyklar behöver komma till 
inom stadsområdet för att motivera livsstilsförändring. Primärt i anslutning till 
resecentrum och andra viktiga trafiknoder. Det kan också grundas i en prognos, då 
samhället i framtiden väntar bli mindre präglat av motortrafik. Kostnader och andra 
alternativ antas kunna ställa om marknaden och våra resmönster.  

Planförslaget eftersträvar en nedprioritering av motortrafik i stadsområdet. Det 
innebär att det kommer finnas färre platser att parkera på och ibland andra högre 
prioriterade färdsätt i gaturummen. Samlade parkeringslösningar ska förläggas i 
stadsområdets yttre delar. Det kan handla om avgiftsbelagt parkeringshus som är 
samfinansierat mellan bostadsområden, kommunen och verksamheter. För att uppnå 
önskat resultat inom stadsområdet behövs beteendeförändringar i kombination med 
parkeringsavgifter och parkeringsnorm. En gång- och cykelvägplan behöver tas fram 
för att hantera två olika delar. Cykelvägar av längre karaktär behöver prioriteras och 
utredas, bland annat angående hur respektive projekt ska genomföras och finansieras, 
samt vem som ansvarar för drift. Stråken förbinder orter och omfattar statligt vägnät. 
Exempelvis mellan Eksjö och Hult samt Bruzaholm och Hjältevad.  

För de kortare cykelvägarna inom orterna berörs kommunala lokalgator. Översiktsplanen 
innebär att ställa om de stadsgator som är överdimensionerade, eller på andra sätt kan 
motiveras ett lägre utrymme för motortrafik, till att i högre grad prioritera gång- och 
cykeltrafik. Ett program för stråk inom orter behöver tas fram för att utreda vilka gator 
som kan omvandlas, var cykelvägar behöver utökas, och prioriteringsordning för 
respektive stråk. Utformningsfrågor och trafikreglering är av hög vikt. 
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Staden förtätas med fler bostäder och funktioner. Dessa ansluts till reningsverket där 
belastningen då ökar. Det ger en ökad risk för lukt och utsläpp i luft. Reningsverket 
kan behöva utvecklas eller förstärkas för att säkra att utsläpp till recipienten 
Kvarnarpasjön inte ökar. Det finns en ungefärlig kapacitet för ytterligare 850 
bostäder. Anläggningen klarar belastningen fram till slutet av planperioden år 2040.  

En kommunövergripande plan för utbyggnaden av laddinfrastruktur ska tas fram. 
Den behöver utreda bland annat kapacitet i elnät, strategiska platser och ekonomiska 
aspekter. 

Att komplettera staden, förtäta, är en kostnadseffektiv lösning då redan befintlig 
infrastruktur kan användas, det ger färre transporter och kan bespara grönområden 
från exploatering. En förtätad bebyggelse kan dock på olika sätt påverka 
luftkvaliteten. Forskning på området pågår. Resultat visar att det finns 
planeringsmetoder som ger bättre luftkvalitet. Scenarion där den privata biltrafiken 
minskar, att gator runtom bebyggelsen blir gågator, där kollektivtrafiken ökar 
samtidigt som elektrifieringen ökar, och samhället utvecklas med smartare citylogistik 
och bygglogistik kan vägas in. Inledningsvis har man trott att effekten nära 
uteslutande är försämrad luftkvalitet, då det blir svårare för luft och partiklar från 
förbränningsmotorer att cirkulera och vädras ut ur stadsstrukturen. På motsvarande 
sätt gör hög andel grönska, täta parker och buskage eller urbana odlingar i marknivå 
att luften inte cirkulerar.  

Genom att förbättra kunskapen om hur vindhastighet och luftföroreningar påverkas 
vid olika förtätningsscenarier kommer man bättre kunna förutse de negativa 
effekterna och ta hänsyn till dem redan i planeringsskedet. Därmed begränsas 
problemen med höga halter av luftföroreningar, och i bästa fall kan stadens struktur 
utnyttjas så att en positiv påverkan uppnås.  

Placering av bebyggelse och utformning av fasader, i relation till öppna områden, 
behöver samordnas med en mängd faktorer. I likhet med att planera utefter 
trafikbuller, där många aspekter vägs samman. I Eksjö tätort är det aktuella att beakta 
där kompletteringar sker i Gamla stan eller motsvarande täta stadsdelar. Husen är låga 
men gränderna trånga, och att säkerställa möjlighet för vind att leta sig in i strukturen 
behöver vara en parameter i planeringen. Den andel av staden som är eller kan 
benämnas som tät, är dock mycket liten. Procentuellt sett av tätorten är den 
försvinnande liten. I övriga stadsdelar eller orter är bebyggelsestrukturen så pass gles 

och utbredd att det aldrig blir aktuellt att beakta luftkvalitet i relation till förtätning, på 
likande sätt som görs i exempelvis Malmö och Göteborg.  

Den befolkningsökning som beräknats i planförslaget bedöms ske successivt och 
långsamt, och därmed inte påverka trafikbuller. Parallellt sker en utveckling i världen 
som innebär en utfasning av fossildrivna fordon. Således kan bullernivåerna i 
stadsmiljöerna komma att bli lägre, trots ökad befolkning.  

Planförslaget innebär att större verksamheter förläggs längs med de aktiva stråken, 
väg 32 eller 40 som redan är bullerpåverkade. Till detta hör att väg 40 byggs med en 
ny förbifart strax söder om Eksjö tätort. En åtgärd som väntas leda om stora mängder 
trafik och leda till bland annat bättre ljudmiljö i staden.  

I övrigt föreslås en förtätning inom befintliga industriområden där det är möjligt, samt 
en successiv utfasning av störande verksamhet som riskerar sammanblandas med 
stadsmiljön när denna utvecklas. Störande eller skrymmande verksamhet ska ligga just 
externt. En ökad samlokalisering av verksamheter kan ha en lokal negativ påverkan, 
men sett till kommunens helhet innebär samlokaliseringen att en större andel 
områden kan hållas fria från buller. 
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Kommunens särskilt värdefulla grönområden, rekreations- och fritidsområden, 
idrottsplatser eller områden för rörligt föreningsliv behöver bevaras för framtida 
generationer. Genom att säkerställa tillgången till områden ökar kommunen sin 
attraktivitet utifrån dessa egenskaper.  

Genom att arbeta med stråk för att binda samman områdena uppstår synergieffekter. 
Möjligheterna för växt- och djurliv att sprida sig och leva ökar. Tillgängligheten till 
områdena blir högre, och kopplingen till stadsmiljön tydlig. Gröna kilar och 
spridningskorridorer mot landsbygden och skogsområden kan skapas. Ambitionen är 
att bevara tydliga grönstrukturer, och samtidigt tillföra ny i samband med utveckling. 
För att vägleda denna typ av stadsplanering behöver en grönplan tas fram, där 
kommunens naturtyper och områden kartläggs. Planen kan samordnas med 
naturvärdesinventeringar, för att visa hur våra byggda miljöer utformas i samspel med 
grönstruktur, med fokus på biologisk mångfald, djur- och växtliv. Vilka områden som 
är särskilt viktiga för naturvärden, föreningsliv, idrott, friluftsliv och biologisk 
mångfald ska karteras och värderas. Områdena ska därefter vara vägledning för 
bevarande eller motstridiga intressen. 

Kontakten mellan olika naturområden och naturtyper ger underlag för en biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Kommunen har tagit fram handlingsplaner för grön 
infrastruktur som ska användas som underlag i olika planeringsprocesser.  

Den artrika naturen utgör en hörnsten för hantering av klimatförändringarna, för ett 
hållbart jord- och skogsbruk samt för friluftsliv och turism. Skogsbruket bidrar också 
till en nettominskning av koldioxid. Brukare av jord- och skogsbruk bidrar till ökad 
biologisk mångfald och ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. Det sker genom 
avsättning av områden för naturvård, återställning av våtmarker och genom 
användning av naturbetesmarker. Jord- och skogsbruket arbetar för minskat 
näringsläckage.  

Eksjö kommun har bevarat grönstrukturer i stadsmiljön, jordbruksmark och 
värdefulla natur- och kulturmiljöer av naturskog, stenmurar, öppna diken, slåtter- och 
betesmarker.  

  

Bild 80 - Naturområden är en stor del av kommunen attraktivitet 
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Översiktsplan för Eksjö kommun 

Eksjö kommun har under granskningstiden översänt rubricerad 
översiktsplan till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 14 § plan- och bygglagen.  

Länsstyrelsens roll i planprocessen 

Under granskningstiden ska Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande 
över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget inte 
uppfyller lagkraven vad gäller riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
mellankommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande 
till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

Riksintressen 

Nedan görs kommentarer kring några specifika riksintressen. 
Länsstyrelsen bedömer i övrigt att riksintressena behandlats på ett 
tillfredsställande sätt i översiktsplanen. 

Kommunikationer  
Översiktsplanens inriktning med stora utvecklingsområden både norr 
och söder om ny väg 40 kan komma att påverka riksintressets funktion 
om biltrafiken ökar. Länsstyrelsen håller med om Trafikverkets 
bedömning att det i nuläget är för tidigt att ta ställning till huruvida en 
utbyggnad av översiktsplanen riskerar att medföra påtaglig skada på 
riksintresset. I kommande planarbete utmed väg 40 behöver hänsyn tas 
till riksintresset så att tillkommande trafikalstrande målpunkter inte 
försämrar framkomligheten eller trafiksäkerheten. Vid bebyggelse på 
båda sidor av en större väg ställs stora krav på passager vilka inte 
påverkar framkomligheten negativt.   

Totalförsvarets militära del 
I mark- och vattenanvändningskartan för Lyckeberg (BF7) anger 
kommunen att området ligger inom Försvarsmaktens påverkansområde 
och att detta medför restriktioner vid utveckling vilket Länsstyrelsen 
anser är bra. Däremot behöver ställningstagandet gällande riksintressen 

 

Granskningsyttrande 
 

Datum 

2022-11-07  
 

  
 

Ärendebeteckning  
401-6871-2022  
 



Länsstyrelsen i Jönköpings län Granskningsyttrande 
 

2022-11-07  
 

2 (3) 
 

401-6871-2022  

 
 

för totalförsvaret (s. 37) tydliggöra att en komplettering och förtätning i 
en befintlig kvartersstruktur samt nyttjande av befintlig byggrätt ska 
föregås av en tidig dialog med Försvarsmakten och Länsstyrelsen. Inte 
att det bör föregås av en tidig dialog. Detta eftersom Försvarsmakten är 
mycket restriktiv till tillkomst av störningskänslig bebyggelse inom 
påverkansområde för buller eller annan risk och kommunens bedömning 
går emot riksintressebeskrivningen för området. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten behandlas på ett 
tillfredsställande sätt.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
I samrådsredogörelsen skriver kommunen både att utpekade LIS-
områden vid Myckaflon eventuellt ska tas bort samt att de ska tas bort. I 
översiktsplanen är dock områdena fortsatt kvar. Länsstyrelsen vidhåller 
att föreslagna LIS-områden vid Mycklaflon inte är förenliga med 7 kap. 
18 e § miljöbalken i enlighet med dom 2015-10-15, Mål P 311-15, 
eftersom inget nytt underlag redovisats som visar att bebyggelsen i det 
utpekade LIS-området skulle ge positiva effekter för servicen i nämnda 
serviceorter. 

Ett nytt LIS-område vid Rosjön har tillkommit sedan samrådet. Enligt 
översiktsplanen ämnar området ge underlag till service för Eksjö tätort. 
Länsstyrelsen anser att detta snarare handlar om tätortutveckling än 
landsbygdsutveckling och att området inte är förenligt med 7 kap. 18 e § 
miljöbalken.  

Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på att delar av de 
utpekade LIS-områdena vid Åsjön och Skruven ligger inom riksintresse 
för naturvård (Silveråns dalgång). Det behöver tydliggöras hur hänsyn 
ska tas till riksintresset vid en eventuell utbyggnad av LIS-området.  

Resterande utpekade LIS-områden anser Länsstyrelsen vara förenliga 
med 7 kap. 18 e § miljöbalken. 

Mellankommunal samordning 

Översiktsplanen innehåller inga förslag som föranleder Länsstyrelsen att 
ställa särskilda krav på mellankommunal samordning. 

Hälsa och säkerhet  
Översiktsplanen redovisar ställningstaganden för arbetet med hälsa och 
säkerhet samt olycksrisker. Länsstyrelsens bedömer att detta är 
tillräckligt utifrån översiktsplanens övergripande nivå. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsråd Johan Löwenadler Davidsson med 
samhällsplanerare Clara Gyllström som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också enhetschef Hanna Ekner medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Lantmäterimyndigheten 

  




	Innehållsförteckning
	Inledning
	INTRODUCERANDE DEL
	Sammanfattning
	Översiktsplan för Eksjö kommun år 2040
	Utvecklingen

	Översiktsplanering
	Vad är en översiktsplan?
	Hur tas en översiktsplan fram?
	Inledande arbete
	Vad ska en översiktsplan innehålla?
	Mark- och vattenanvändning
	Den byggda miljön
	Miljökvalitetsnormer
	Allmänna intressen
	Samordning mål, planer och program


	BESKRIVANDE DEL (1)
	Eksjö kommun år 2022
	Kommunens landsbygd
	Kommunens orter
	Bellö
	Utvecklingsmöjligheter


	Bruzaholm
	Utvecklingsmöjligheter
	Hjältevad
	Utvecklingsmöjligheter

	Kråkshult
	Hässleby
	Ingatorp
	Utvecklingsmöjligheter


	Eksjö
	Naturmiljöer, fritid och rekreation
	Utvecklingsmöjligheter


	Kommunens identitet
	Summering av utmaningar vid översiktsplanering
	Befolkningsprognos Eksjö kommun År 2020–2030
	Trender och utmaningar
	Trender och utmaningar
	Ställningstagande
	Skola, utbildning och barnomsorg
	Förskola
	Trender och utmaningar

	Grundskola
	Trender och utmaningar


	Gymnasieskola
	Vuxenutbildning och högskola
	Ställningstagande


	Vård och omsorg
	Hälso- och sjukvård
	Stöd och omsorg
	Omsorg om personer med funktionsnedsättning

	Äldreomsorg
	Kapacitet och framtid
	Ställningstagande


	Arbetsmarknad
	Trender och utmaningar
	Ställningstagande

	Byggtakt och planberedskap
	Trender och processer
	Ställningstagande
	Trafiksituationen i Eksjö
	Utmaningar
	Ställningstagande

	Kollektivtrafik och pendling
	Busslinje mellan Eksjö och Värnamo
	Ställningstagande

	Areella näringar
	Utmaningar och trender
	Biologisk mångfald
	Klimatpåverkan och klimatförändringar
	Skogsbruk
	Utmaningar och trender

	Klimatförändringar och risker
	Ställningstagande


	Natur- och skogsområden för rekreation
	Föreningsliv, sport och idrott

	Områden av särskild vikt
	Ställningstagande


	BESKRIVANDE DEL (2)
	Utgångspunkter och planeringsförutsättningar
	Global nivå
	Digitalisering av samhället
	Klimatförändringar

	Nationell nivå
	Minska klimatpåverkan
	Öka biologisk mångfald - grönstruktur och ekosystemtjänster
	Elanvändningen

	Riksintressen
	Riksintressen enligt miljöbalkens 3e kapitel
	Riksintressen för naturvård (MB 3 kap. 6 §)
	Riksintressen för friluftsliv (MB 3 kap. 6 §)
	Förhållande till andra intressen
	Ställningstagande

	Riksintressen för kommunikationer (MB 3 kap. 8 §)
	Elektronisk kommunikation
	Ställningstagande

	Riksintressen för totalförsvaret (MB 3 kap. 9 §)
	Ställningstagande

	Riksintressen för kulturmiljövården (MB 3 kap. 6 §)
	Brevik [F 48] (Eksjö socken)
	Ställningstagande
	Bruzaholms bruk [F 57] (Ingatorps socken)
	Ställningstagande
	Edshult [F 54] (Edshults socken)
	Ställningstagande
	Askerydsvägen, Skiverstad [F 47] (Delen i Eksjö landsförsamling)
	Ställningstagande
	Fågelhult, Åsa [F 55] (Kråkhults socken)
	Ställningstagande
	Hults by [F 62] (Hässleby socken)
	Ställningstagande
	Ryningsholm [F 51] (Höreda socken)
	Ställningstagande
	Hultåkra [F 60] (Hässleby socken)
	Ställningstagande
	Hässleby sanatorium [F 61] (Hässleby v)
	Ställningstagande
	Idekulla [F 56] (Ingatorps socken)
	Ställningstagande
	Mellby (F 53)
	Ställningstagande
	Näs [F 59] (Ingatorps socken)
	Ställningstagande

	Pukulla [F 58] (Ingatorps socken)
	Ställningstagande
	Ränneslätt [F 49] (Eksjö socken)
	Ställningstagande
	Eksjö stad (F 50)
	Ställningstagande
	Ställningstagande



	Kulturmiljöer med höga värden
	Byggnadsminnen
	Fornlämningar
	Fornlämningar i Eksjö kommun
	Information


	Kyrkliga kulturminnen
	Ställningstagande


	Riksintressen enligt miljöbalkens 4e kapitel
	Riksintressen för skyddade vattendrag (MB 4 kap. 6 §)
	Emåns vattensystem
	Natura 2000 (Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG)
	Ställningstagande


	Regional nivå
	Eksjö kommun i ett regionalt sammanhang
	Länsgemensamt miljöarbete
	Grön Handlingsplan 2018–2022
	Minskad klimatpåverkan 2021–2025


	Mellankommunala frågor
	Transportinfrastruktur
	Regionala målsättningar
	Regionala förbindelser
	Projekt för väg 40
	Förbifart Eksjö
	2+1-väg, sträckan Nässjö - Eksjö
	Beaktande och vidare arbete för väg 40
	Ställningstagande
	Projekt för väg 32 Beaktande och vidare arbete för väg 32
	Projekt för väg 32 Beaktande och vidare arbete för väg 32
	Ställningstagande
	Ställningstagande

	Transportinfrastruktur i ett mellankommunalt perspektiv

	Gång- och cykeltrafik mellan orter
	1. Cykelväg mellan Eksjö tätort och Hult
	2.Cykelväg mellan Eksjö tätort och Ingarp
	Ställningstagande

	Regionalt betydelsefulla grönområden och kulturmiljöer
	Vindkraft i ett mellankommunalt perspektiv

	Lokal nivå
	Värden och hänsynstaganden
	Kommunala planeringsunderlag

	Beaktanden, miljökvalitetsnormer och risker
	Riskområden i byggd miljö
	Kunskapsunderlag och analyser

	Översvämning och skyfall
	Riskområden i Eksjö kommun
	Förebyggande arbete
	Ställningstagande


	Ras, skred och erosion
	Riskområden i Eksjö kommun
	Ställningstagande


	Klimatförändringar och klimatrelaterade risker
	Temperaturökning
	Varmare
	Torrare
	Blötare


	Klimatanpassning och riskreducering
	Ställningstagande

	Förorenad mark
	Riskområden i Eksjö kommun
	Arbete och beaktande
	Ställningstagande

	Miljöfarliga verksamheter
	Riskområden i Eksjö kommun
	Ställningstagande


	Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
	Arbete och beaktande
	Luftkvalitet i Eksjö kommun
	Ställningstagande
	Reningsverk
	Funktion och kapacitet
	Risk
	Arbete och beaktande
	Ställningstaganden


	Transporter och förekomster av farligt gods
	Riskområden i Eksjö kommun
	Arbete och beaktande
	Ställningstagande


	Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
	Riskområden i Eksjö kommun

	Trafikbuller
	Ställningstagande

	Industribuller
	Ställningstagande

	Buller från vindkraft
	Ställningstagande

	Militära övningsområden
	Ställningstagande

	Skjutbanor
	Ställningstagande


	Teknisk försörjning och samhällsviktiga funktioner
	Vattenanvändning
	Vattendirektivet
	Skyddsvärda vatten Vattenområden av riksintressen och Natura 2000-områden
	Vattensystemet Emån
	Värdefulla vatten för natur, fiske eller kulturmiljön
	Ställningstagande


	Karta: Översikt av värdefulla vatten och skyddsformer
	Vattenskyddsområden
	Vattentäkter
	Arbete och beaktande
	Ställningstagande


	Vatten som infrastruktur och resurs
	Dricksvattenförsörjning
	Ställningstagande

	Vatten och avlopp
	Ställningstagande

	Dagvatten
	Ställningstagande


	Miljökvalitetsnormer för vatten
	Ekologisk och kemisk vattenstatus
	Torsjöån och kemisk status
	Ställningstagande och arbete


	Grundvatten
	Ställningstagande

	Påverkan på vattenkvalitet
	Enskilda avlopp
	Ställningstagande
	Försurning
	Övergödning

	Avfallshantering
	Återvinningscentral
	Ställningstagande


	Fjärrvärme
	Ställningstagande

	Elektricitet
	Ställningstagande

	Fiber och telefoni
	Fossilfri och klimatsmart energi
	Vattenkraft
	Ställningstagande

	Biobränslen
	Ställningstagande
	Geoenergi
	Viljeriktning


	Solkraft
	Vid etableringar och bygglovsprövning för solcellsparker
	Ställningstagande


	Laddinfrastruktur för fordon
	Ställningstagande

	Vindkraft
	Vindkraftens potentialer
	Processer och byggnationer
	Placering och beaktande


	STRATEGISK DEL
	Eksjö kommun år 2040
	Sammanfattning av stadsbyggnadsvisionen
	Stadsbyggnadsvisionen

	Mål för en hållbar fysisk utveckling
	Utvecklingsinriktning
	Strukturbild
	Landskapskaraktär
	Produktivt landskap
	Sjöar och vattendrag

	Områden med särskilt höga värden
	Grönstruktur med naturvärden och sociala värden
	Platser, områden och stråk
	Platser och områden
	Stråk

	Biologisk mångfald, klimat, djur och växtliv

	Bebyggelseutveckling
	Bebyggelsenoder för utökad service
	Serviceorter
	Mariannelund


	Landsbygdsutveckling
	Kommunikationer
	Prioriterade cykelvägar
	Aktiva stråk för vardagsresor
	Förbindelse för persontrafik och godstransporter

	Vindkraft

	Planeringsinriktningar
	De sju planeringsinriktningarna
	Attraktiva livsmiljöer

	Bostäder för framtiden
	Resa till och igenom kommunen
	Resa inom kommunen

	Ett starkt näringsliv
	En attraktiv natur- och kulturmiljö
	En minskad klimatpåverkan och långsiktig klimatanpassning
	Effektiv, hållbar och återhållsam markanvändning

	FÖRSLAGSDEL (1) ORTSUTVECKLING
	Planförslag, markanvändning och planeringsriktlinjer
	Kategorier för markanvändning
	Sammanhängande bostadsbebyggelse
	Sammanhängande bostadsstruktur med viss utvecklingsmöjlighet
	Sammanhängande bostadsbebyggelse – Utvecklingsområden Utvecklingsområden är oftast nya områden, eller omvandlingsområden av större skala. Här finns generellt inga detaljplaner eller tidigare prövningar av marken och områdena kräver därför en större ut...


	Mångfunktionell bebyggelse
	Funktionsblandade områden
	Verksamheter och industri
	Tekniska anläggningar
	Transportinfrastruktur
	Landsbygd
	Areella näringar
	Grönområde och park

	Planeringsriktlinjer i korthet

	Planförslag Eksjö kommun år 2040
	Kommunövergripande planeringsriktlinjer
	Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse
	Planeringsriktlinjer för verksamheter
	Planeringsriktlinjer för grönstruktur
	Planeringsriktlinjer för transportinfrastruktur

	Ortsspecifika planeringsriktlinjer
	Planeringsriktlinjer för Hult, Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp Utvecklingspotentialer
	Planeringsriktlinjer för verksamheter och handel
	Planeringsriktlinjer för transportinfrastrukturen
	Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse
	Planeringsriktlinjer för grönstruktur

	Markanvändning för Hults norra och södra delar
	Mångfunktionell bebyggelse
	MB1 – Hult södra centrum

	Bostäder
	Sammanhängande bostadsstruktur med viss utvecklingsmöjlighet
	BF1 – Sandåkra

	Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden
	SB1 (LIS) – Ägersgöl, södra stranden
	SB2 (LIS) – Movänta norra, Försjön
	SB3 (LIS) – Movänta södra, Försjön
	SB4 – Sandåkra södra, Tomtängsvägen
	SB5 – Johannes väg
	SB6 – Smedhemsvägen södra
	SB7 – Albert Engströms väg
	SB8 – Hult södra


	Funktionsblandade områden
	FB1 (LIS) – Klintens lägergård
	FB2 (LIS) – Movänta camping

	Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg
	SF1 – Södra centrum

	Transportinfrastruktur
	Trafikanläggningar och stråk
	T1 – Samlingsplats väg 40
	T2 – Gång- och cykelväg Hult - Eksjö



	Markanvändning för Bruzaholm
	Bostäder
	Sammanhängande bostadsstruktur med viss utvecklingsmöjlighet
	BF1 – Bruzaholm östra

	Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden
	SB1 – Bruzaholm norra, Vävaregården


	Mångfunktionell bebyggelse
	MB1 – Bruzaholm västra, Stuveryd

	Funktionsblandade områden
	FB1 – Bruzaholm centrum och bruksområdet

	Transportinfrastruktur
	Trafikanläggningar och stråk
	T1 – Stationsområdet
	T2 – Eksjö vägen (väg 40)
	T3 – Gång- och cykelväg Bruzaholm - Hjältevad


	Verksamheter och industri
	V1 – Industriområdet

	Natur och rekreation
	PR1 – Idrottsplats
	NB2 – Stuverydsbäcken


	Markanvändning för Hjältevad
	Bostäder
	Sammanhängande bostadsbebyggelse med viss utvecklingsmöjlighet
	BF1 (LIS) – Norra Hjälten
	BF2 (LIS) – Södra Hjälten

	Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden
	SB1 – Hjältevad västra, Knutshult
	SB2 – Nylund


	Mångfunktionell bebyggelse
	MB1 (LIS) – Hjältens östra strand

	Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg
	SF1 –Sporthall och skola
	SF2 – Idrottsplats

	Transportinfrastruktur
	Trafikanläggningar och stråk
	T1 – Samlingsplats Storgatan
	T2 – Stationsområdet
	T3 – Gång- och cykelväg Ingatorp - Hjältevad
	T4 – Storgatan/väg 40
	T5 – Gång- och cykelväg Hjältevad - Bruzaholm


	Verksamheter och industri
	V1 – Hjältevad västra
	V2 – Hjältevad centrum
	V3 – Hjältevad södra
	V4 – Hjältevad östra


	Markanvändning för Ingatorp
	Bostäder
	Sammanhängande bostadsbebyggelse med viss utvecklingsmöjlighet
	BF1 – Sandlid
	BF2 – Valbacken västra
	BF3 – Valbacken norra
	BF4 – Valbacksvägen
	BF5 – Storgatan östra

	Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden
	SB1 – Sockenvägen


	Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg
	SF1 – Skolan
	SF2 – Kyrkan
	SF3 – Torget
	SF4, BF5 – Solgården

	Natur och rekreation
	PR1, NF1 – Valbacken
	PR2 – Idrottsplats och spårområde

	Transportinfrastruktur
	Trafikanläggningar och stråk
	T1 – Stationsområdet


	Verksamheter och industri
	V1 – Industriområdet


	Planeringsriktlinjer för Mariannelund
	Introduktion
	Utvecklingspotentialer
	Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse
	Planeringsriktlinjer för verksamheter och handel
	Planeringsriktlinjer för transportinfrastrukturen
	Planeringsriktlinjer för grönstruktur

	Markanvändning för Mariannelund
	Bostäder
	Sammanhängande bostadsbebyggelse med viss utvecklingsmöjlighet
	BF1 – Mariannelund västra, Bostorp, Gärdet
	BF2 – Mariannelund västra centrum
	BF3 – Mariannelund norra
	BF4 – Mariannelund södra

	Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden
	SB1 – Mariannelund västra, Gärdet och Hässleby gård
	SB2 – Gärdet, Villakvarter
	SB3 (LIS) – Skruvens västra strand
	SB4 (LIS) – Skruvens östra strand
	SB5 (LIS) – Åsjöns västra strand


	Mångfunktionell bebyggelse
	MB1 – Mariannelund västra
	MB2 – Mariannelund centrum
	Funktionsblandade områden
	FB1 – Mariannelund centrum
	FB2 – Slätten

	Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg
	SF1 – Kyrkan
	SF2 – Vårdcentral och boende
	SF3 – Skolan
	SF4 –Behandlingshem
	Verksamheter och industri
	V1 – Mariannelund södra (Icke- störande)
	V2 – Mariannelund östra 1 (Icke- störande)
	V3 – Mariannelund östra 2 (Icke- störande)
	V4 – Mariannelund östra 3 (störande)


	Trafikanläggningar och stråk
	T1 – Stationsområdet


	Planeringsriktlinjer för Eksjö tätort
	Planeringsmässig indelning av orten
	Karaktär
	Utvecklingspotentialer och utmaningar
	Bebyggelse
	Trafik och flöden

	Inre stadsområdet
	Utvecklingspotentialer och utmaningar
	Bebyggelse
	Trafik och flöden, rum och stråk


	Yttre stadsområdet
	Karaktär
	Utvecklingspotentialer och utmaningar
	Bebyggelse
	Rum och stråk

	Eksjö stads ytterområden
	Utvecklingspotentialer och utmaningar
	Bebyggelse
	Rum och stråk




	Planeringsriktlinjer för Eksjö tätort
	Introduktion
	Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse
	Planeringsriktlinjer för mångfunktionell bebyggelse
	Planeringsriktlinjer för verksamheter och handel
	Planeringsriktlinjer för transportinfrastrukturen
	Parkering

	Planeringsriktlinjer för grönstruktur

	Markanvändning för Eksjö tätort
	Mångfunktionell bebyggelse
	MB1 – Eksjö centrum
	 Utv. 1 – Hotellträdgården och Bryggeritomten
	 Utv. 2 – Kvarteret Tingshagen
	 Utv. 3 – Kvarteret Trumpeten
	MB2 – Stationsområdet och södra centrum
	 Utv. 4 - Järnvägsgatan och Gamla stan 1:2
	MB3 – Kvarteret Verkstaden och Hultvägen
	MB4 – Södra stadsområdet och kvarteret Sågen
	MB5 – Nannylund

	Begravningsplats
	SF3 – Kyrka och begravningsplats
	SF6 –Begravningsplats

	Skola
	SF1 – Grevhagsskolan
	SF2 – Nifsarpsskolan

	Annat samhällsviktigt ändamål
	SF4 – Höglandssjukhuset

	Besöksanläggningar
	Idrottsplatsen Ränneborg
	Fritidsstråket Väst – Öst
	Fritidsstråket Norr - Söder
	SF5 – Prästängsområdet
	 Utv. 5 – Kvarteret Ridhuset

	Funktionsblandade områden
	FB1 – Sjöängen, Svinhusaberget
	FB2 – i12-området
	FB3 – Storegårdsområdet
	 Utv. 6 – Kvarteret Elverket

	Bostäder
	Sammanhängande bostadsbebyggelse med viss utvecklingsmöjlighet
	BF1 – Grevhagen
	BF2 – Tuvehagen
	BF3 – Kvarnarp
	BF4 – Nifsarp
	BF5 – Talluddasjön
	BF6 – Långanäsasjön
	BF7 – Lyckeberg
	BF8 - Västra brudbadet södra
	BF9 – Stocksnäs
	BF10 – Norrtull
	BF11 – Orrhaga
	BF12 – Kvarteret Portalen
	BF13 – Prästängen
	BF15 – Hunsnäsen
	BF16 - Älghult

	Sammanhängande bostadsbebyggelse – Utvecklingsområden
	SB1 – Trädgårdsstaden västra
	SB2 – Trädgårdsstaden östra, odlings- och skogsområde
	SB3 – Kvarteret Sabeln, Rolandsdamm
	SB4 – Högefälle
	SB5 -Stockholmsvägen
	SB6 – Lunnagårdsvägen


	Verksamheter och industri
	V2 – Förbifarten södra
	V3 – Utvecklingsområde förbifarten östra
	 Utv. 7 – Verksamhetsområde väg 40
	V4 – Eksjö östra
	V7 - Breviksvägen
	V10 – Tuvehagen södra
	Icke-störande karaktär
	V5 – Abborrarondellen
	V6 – Förbifarten västra
	V8 – Väg 32, Stocksnäs
	 Utv. 8 – Parkering och verksamhet
	V9 –Tuvehagen norra
	V10 – Tuvehagen södra


	Tekniska anläggningar
	E1 – Reningsverk, Kvarnarpasjön/Nifsarpen
	E2 – Luftburen starkströmsledning
	Transportinfrastruktur
	Trafikanläggningar och stråk
	T1 – Förbifart Eksjö (Väg 40)
	T2 – Väg 40 Nässjö – Eksjö
	T3 – Förlängningen av Kvarnarpsvägen
	T4 – Cykelväg Eksjö-Hult
	T5 – Hunsnäsen
	T6 - Breviksvägen



	FÖRSLAGSDEL (2) LANDSBYGDSUTVECKLING
	Landsbygdsutveckling
	Strandskyddet
	Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
	Kriterier för att hävda LIS



	LIS-områden i Eksjö kommun
	Kommunens inställning
	Områdena
	1. Solgen
	LIS-område
	Sjön och omgivningen

	2. Södra Vixen
	LIS-område
	Sjön och omgivningen
	Hänsynstagande

	3. Ingarpasjön
	LIS-område
	Sjön och omgivningen
	Hänsynstagande

	4. Försjön och Ägersgöl
	LIS-område
	Sjön och omgivningen
	Hänsynstagande

	5. Skedesjön
	LIS-område
	Sjön och omgivningen
	Hänsynstagande

	6. Mellersta delen av Åsjön och Skruven
	LIS-område
	Sjön och omgivningen
	Hänsynstagande

	7. Stora och Lilla Bellen
	LIS-område
	Sjön och omgivningen
	Hänsynstagande

	8. Hjälten
	LIS-område
	Sjön och omgivningen
	Hänsynstagande


	Sammanhållen bebyggelse
	Kommunens riktlinjer
	Förslag till områden av sammanhållen bebyggelse

	Jordbruksmark och samhällsplanering
	Vägledning
	Ställningstagande


	Vindkraftsutveckling
	Kommunens ställningstagande
	Vindkraftstyper
	Medelstora anläggningar
	Gårdsverk
	Miniverk
	Övriga områden
	Vindkraftsparker

	Områden för vindkraftsparker
	Område V1, Mostugan
	Område V2, Eketorpagölen
	Område V3 och V4, Tornkullen
	Område V5, Heda
	Olämpliga områden

	Effekter av vindkraftsutbyggnad
	Kumulativa effekter


	ANALYTISK DEL
	Genomförande och fortsatt arbete
	Fortsatt planering som är särskilt relevant är framtagande av:

	Konsekvenser av planförslaget i korthet
	Förtätning
	Trafik och miljö
	Trafik och parkering

	Infrastruktur
	Luftkvalitet

	Omgivningsbuller
	Miljö och natur
	Klimat, grönstruktur och ekosystemtjänster
	M14 - Länsstyrelsens granskningsyttrande(22390010) 20221107.pdf
	Översiktsplan för Eksjö kommun
	Länsstyrelsens roll i planprocessen
	Riksintressen
	Kommunikationer
	Totalförsvarets militära del

	Miljökvalitetsnormer
	Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
	Mellankommunal samordning
	Hälsa och säkerhet
	De som medverkat i beslutet
	Kopia till







