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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
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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) 
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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
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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
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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
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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

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 §)

Järnvägar
Vägar

Riksintresse för totalförsvaret (MB kap. 9 §)

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.

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 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de 
-

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) 

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

Kakelugnsmossen  Kvänsås bokar
Skurugata  Hässleby-Silverån
Klinten  Stuverydsbäcken

Natura 2000 (Art- och habitatdirektivet 92/43/EEG)
Södra Vixen  Allmänningsån
Fusån  Kräpplehult

Högaskögle  Gullegärde
Värekulla  Stuverydsbäcken
Brusaån  Silverån (norra)
Föråsen  Försjön
Kakelugnsmossen  Kvänsås bokar 
Fjärasjö  Börsebo och Holmen
Emåns vattensystem
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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
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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)
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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)
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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. 
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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)
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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.
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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.  
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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. 
 



67

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.



ER R
E E  R RE E 

R E   R ER

E R

R

R E

E



69

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.
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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.
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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
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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 
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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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