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PåskallavikPåskallavikPåskallavikPåskallavikPåskallavik

Påskallaviks herrgård

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Påskallavik är beläget ca 12 km söder om Oskars-
hamns centralort. Bebyggelsen är i norr lokaliserad
till kusten och i söder till Emsfors bruk och Emån.

BefolkningBefolkningBefolkningBefolkningBefolkning
Områdets befolkningsutveckling har varit positiv un-
der 70- ,80- och 90-talet. Befolkningen var 1 618 per-
soner 2000.

ServiceServiceServiceServiceService
Inom Påskallaviks rektorsområde finns förskola och
grundskola 1-6. I grundskolan ingår förskoleklass
och fritidshem. Påskallaviksskolan inrymmer även
bibliotek.

Äldreboende finns väster om Kustvägen i form av
gruppboende med en servicecentral.

InfrastrukturInfrastrukturInfrastrukturInfrastrukturInfrastruktur
Vattenförsörjning och omhändertagande av avlopps-
vatten sker via överföringsledningar mellan centralor-
ten och Påskallaviksområdet.

Det gamla vattenverket ligger väster om E 22 och norr
om Kristdalavägen. Vattenverket med tillhörande skydds-
område utgör reserv för Påskallaviks vattenförsörjning.

Påskallaviksområdet har nära kontakt med E 22.

Bussförbindelsen finns genom samhället.

Gång- och cykelväg finns delvis utbyggd utmed Kust-
vägen genom samhället. Vägen bör byggas ut till Vå-
nevik och för att öka trafiksäkerheten bör den gamla
förbindelsen under Kustvägen tas upp igen.

Miljö- och riskfaktorerMiljö- och riskfaktorerMiljö- och riskfaktorerMiljö- och riskfaktorerMiljö- och riskfaktorer
I Emsfors bedrevs från början av 1900-talet till mitten
av 1970-talet en sulfitmassafabrik. Processspillvatten
avleddes via Emmekalvsbäcken till Nötöfjärden
(Kyrkviken). Denna instängda fjärd är förbunden med
Runnöfjärden i Kalmarsund endast genom det mycket
smala Fagersund mellan Nötö och Fagerön. Vatten-
ståndet regleras med en fördämning i sundet.

Tekniska kontoret inventerade under 2000 gamla ned-
lagda deponier. I Påskallaviksområdet finns åtta gam-
la deponier som bör beaktas i den fysiska planeringen.

• En hushållsdeponi
• Tre bygdedeponier
• En bark- och spåndeponi
• Tre industrideponier

Påskallavik omfattar
Vånevik, Påskallavik och
Emsfors.

Kapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   Påskallavik

Kapitel 23Kapitel 23Kapitel 23Kapitel 23Kapitel 23
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 och 4 §

Natura 2000Natura 2000Natura 2000Natura 2000Natura 2000

NaturreservatNaturreservatNaturreservatNaturreservatNaturreservat
MB 7 kap. 4 §

MB 4 kap. 6 §

NaturvårdsprogramNaturvårdsprogramNaturvårdsprogramNaturvårdsprogramNaturvårdsprogramGrushushållningsplanGrushushållningsplanGrushushållningsplanGrushushållningsplanGrushushållningsplan

MiljöskyddsprogramMiljöskyddsprogramMiljöskyddsprogramMiljöskyddsprogramMiljöskyddsprogramGällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
För större delen av Vånevik, Påskallavik och delar av
Emsfors gäller detaljplaner.

Kommunen har upplåtit ett skogsområde på Emme-
kalv 4:1 till Zoologiska institutionen, Göteborgs Uni-
versitet för vetenskaplig forskning. Det är ett långsik-
tigt forskningsprojekt om skötsel av lövskog i för
främjande av biologisk mångfald. Avtalet för projektet
gäller till och med 2021.

Grushushållningsplanen (1993) redovisar del av Påskalla-
viksåsen som klass II-område. Planen behöver revideras.

Området öster om E 22, vid Påskallavik, omfattas av
särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten. Gränsen följer E 22 från kommungränsen i
söder till ett läge där Applerumsån korsar Kustvägen.

Inom området får fritidsbebyggelse komma till stånd
endast i form av komplettering till befintlig bebyggel-
se. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritids-
bebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Anläggningar som avses i MB 17 kap. 1 § 1-7 och
10–11 får komma till stånd endast på platser där det
redan finns sådana anläggningar.

Emån omfattas av miljöbalkens särskilda bestämmel-
ser för hushållning med mark och vatten. Utdrag:

”Vattenkraftverk samt vattenreglering
eller vattenöverledning för kraftändamål
får inte utföras”...

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-
inventeringinventeringinventeringinventeringinventering

DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan
Kommunens behandling av de Nationella miljömålen
m.m. redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskars-
hamns kommun, 2001.

Emån har på grund av sina omfattande naturvärden
föreslagits som ett Natura 2000–område.

Storöarkepelagen är ett 453 ha stort land- och vatten-
område, vilket skyddas som naturreservat med sköt-
selplan sedan 1996.

I länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997, redovisas Emån och Runnö skärgård
som klass I-områden (högsta naturvärde), samt Krist-
dalaåsen-Påskallaviksåsen som klass II-område
(mycket högt naturvärde).

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Områdesplan för Påskallavik, Emsfors och Vånevik
antogs av kommunfullmäktige 1982.

Riksintresset K62 är mycket omfattande till ytan. Det
sträcker sig från Emån i söder till Näset i norr. Områ-
det har bl.a. medeltida anor för fast fiske av lax, ål
och sik med kontinuitet idag. I anslutning till träbron
över Emån finns lämningar efter fasta fiskebyggnader.

Det kulturhistoriska värdet i Påskallavik torde vara
koncentrerat kring hamnområdet, herrgården f.d.
skeppshandeln och gästgiveriet.

Riksintressets avgränsning i Emsfors är obegriplig.
Innanför gränsen ligger i huvudsak halvmodern och

ForskningsprojektForskningsprojektForskningsprojektForskningsprojektForskningsprojekt
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Antagandehandling

Antagandehandling
Antagandehandling

modern villabebyggelse och utanför gränsen Emsfors
bruk med den bruksanknutna bebyggelsen. Vi bedö-
mer inte att det erfordras några speciella åtgärder för
att säkerställa riksintresset från Påskallavik till kom-
mungränsen i Emån.

Vånevik är av central betydelse för förståelsen av
stenindustrins utveckling. Stenvillan är ett unikt mo-
nument över stenhuggarnas yrkesskicklighet och ett
exempel på hur företagsledare då manifesterade sin
makt och rikedom. Den byggnadsminnesförklarades
1985. Som kontrast till denna kan arbetarkasernen,
vid gamla riksvägen, från 1874, ses.

Stenhuggeriepoken är väl dokumenterad i området
och vården av industriminnet har genom föreningen
Hård Klang säkerställts såväl på Näset som i Vånevik.

Emån, från Fliseryd till Östersjön, är av riksintresse
för friluftslivet (F7). Möjligheterna till natur- och kul-
turupplevelser, kanotpaddling och fritidsfiske efter lax
och havsöring motiverar riksintresset. Längs kommu-
nens del av Emån (N17) finns värdefulla kärr- och
madmarksområden.

Bostäder och verksamheter som gränsar till detalj-
planelagda områden från Vånevik i norr till Emsfors i
söder ingår i samlad bebyggelse.

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan inom
delar av Påskallavik.

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller för
delar av Påskallavik. För detaljplaner (f.d. byggnads-
planer) fastställda före 1975-06-30 gäller inte strand-
skydd.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Ett kulturmiljöprogram till stöd för planläggning och
bygglovgranskning bör upprättas med Hård Klang
som en viktig samrådspart.

Efterbehandling av Gatkärret, Krokö och Nötöfjärd-
ens miljögifter förutsätts saneras så snart utredningar
slutförts och ekonomiska förutsättningar finns. I öv-
rigt enligt redovisade utvecklingsområden.

Kapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   Påskallavik

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
naturvård ochnaturvård ochnaturvård ochnaturvård ochnaturvård och
friluftslivfriluftslivfriluftslivfriluftslivfriluftsliv
MB 3 kap. 6 §

Samlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelse

StrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

LandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskydd
NVL �gamla� 19 §

SkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplan
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

Norra VånevikNorra VånevikNorra VånevikNorra VånevikNorra Vånevik
BostadsområdeBostadsområdeBostadsområdeBostadsområdeBostadsområde

DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

SkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplan

Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-
inventeringinventeringinventeringinventeringinventering

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Huvuddelen av Norra Våneviksområdet omfattas av
detaljplaner (f.d. byggnadsplaner).

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Områdesplanen (1982) redovisar en begränsad kom-
plettering av befintlig bebyggelse.

Riksintresse för kulturmiljövård, K62.

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Begränsad förtätning av bostadsbebyggelsen i sam-
band med utbyggnad av det kommunala vatten- och
avloppsnätet kan övervägas. Stor hänsyn ska tas till
stenindustrins kulturmiljö. Ingen ytterligare privatise-
ring av strandområden bör accepteras.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Kulturmiljöprogram bör upprättas till stöd för plan-
läggning och bygglovgranskning. Vatten- och avlopp-
sinventering genomförs i Våneviks fritidsstugeområde
enligt kommunens miljöskyddsprogram. Detaljplaner
upprättas med hänsyn till områdets natur och kultur-
värden. Skogsbruksplanen revideras enligt nyckelbio-
topinventeringens skötselanvisning.

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området, ca 66 ha, omfattar befintlig bostadsbebyggelse norr om Flatmejsel-
vägen och Manneviken. Inom den östra delen av området finns i huvudsak
fritidsbebyggelse med enskilda avloppslösningar. Den permanenta bebyggel-
sen i den sydvästra delen är ansluten till det kommunala vatten- och avlopps-
nätet. Inom området finns flera mindre stenbrott.
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Södra VånevikSödra VånevikSödra VånevikSödra VånevikSödra Vånevik
BostadsområdeBostadsområdeBostadsområdeBostadsområdeBostadsområde

DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan

Samlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelse

SkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplan

Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-
inventeringinventeringinventeringinventeringinventering

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §

i putsad granit uppförd 1874. Kasernen är ombyggd
och moderniserad. En visningslägenhet för stenindu-
striminnet har behållits i ursprungligt skick.

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Delar av området omfattas av en detaljplan (f.d. bygg-
nadsplan).

För den västra sidan av Kustvägen saknas detaljplan.

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Områdesplanen (1982) redovisar nya områden för bo-
städer samt förtätning av befintlig bebyggelse väster
om Applerumsvägen.

Riksintresse för kulturmiljövård K62.

Delar av området ingår i samlad bebyggelse.

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan inom
delar av området.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Ny bebyggelse kan ske genom komplettering av be-
fintlig bebyggelse. Ett utbyggnadsområde med tillfart
från Applerumsvägen kan inrymma ca 55 tomter en-
ligt områdesplan.

Kapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   Påskallavik

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området, ca 37 ha, begränsas i norr av Flatmejselvägen och i öster mot Våne-
viks badplats. Centralt i området finns ett djupt stenbrott, ”Brödlösa”, delvis
vattenfyllt med imponerande bergväggar. Den nordvästra bebyggelsegruppen
omfattar bl.a. Stenvillan med granitfasad uppförd 1877 samt en arbetarkasern
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

En ny gång- och cykelväg från Vånevik, med port un-
der Kustvägen, bör byggas ut mot Påskallavik.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Kulturmiljöprogram bör upprättas till stöd för plan-
läggning och bygglovgranskning. Detaljplaner upprät-
tas med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Detaljplanen (f.d. byggnadsplan) från 1944 bör ersät-
tas av ny detaljplan.
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Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten.

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 råder nybygg-
nadsförbud.

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

I områdesplanen från 1983 redovisas området för ser-
vice och industri.

Riksintresse för kulturmiljövård, K62.

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogs-
bruksplan.

Området omfattas inte av detaljplan.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Området är lämpligt för verksamheter med behov av
närhet till E 22. Småindustri, hantverk, försäljning,
bilservice m.m. kan lokaliseras till området.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Områdets ianspråktagande ska föregås av detaljplan.

Kapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   Påskallavik

NybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbud
VL 47 §

SkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplan

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

Västra VånevikVästra VånevikVästra VånevikVästra VånevikVästra Vånevik
VerksamhetsområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsområde
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PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området, ca 6 ha, gränsas mot väster till E 22 och mot öster till Kustvägen,
väg 642. Området är skogsbevuxet och delvis kuperat med berg i dagen.

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-
inventeringinventeringinventeringinventeringinventering
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Den nordöstra delen av området omfattas av detaljplan
(f.d. byggnadsplan).

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten.

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Områdesplanen (1982) redovisar naturområde, gång-
och cykelväg mellan Påskallavik och Vånevik med port
under Kustvägen.

Riksintresse för kulturmiljövård K62.

Skogsbruk bedrivs inom området med stöd av skogs-
bruksplan.

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller för
del av området, 300 m från strandkanten.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Området ska behållas som natur- och fritidsområde.
Endast bebyggelse för fritidsintresset bör tillåtas. Ny
bebyggelse och anläggningar anpassas omsorgsfullt
till landskapet och miljön.

Gång- och cykelvägen utmed Kustvägen bör byggas
ut med en planskild anslutning till Våneviksområdet.

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området är ca 77 ha. I nordöstra delen finns utskeppningskaj, en enkel musei-
byggnad för stenindustrin samt badplats. Marsholm i sydost med gamla sten-
industrilokaler och kajer är numera småbåtshamn med båtuppläggning. Vid
den sydöstra udden av Marseholms kaj ligger en fiskeodling. I den sydvästra
delen av området ligger ett större gatstenbrott, Svenssons berg, från 1908.

Vånevik och PåskallavikVånevik och PåskallavikVånevik och PåskallavikVånevik och PåskallavikVånevik och Påskallavik
FritidsområdeFritidsområdeFritidsområdeFritidsområdeFritidsområde

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan

SkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplan

StrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

LandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskydd
NVL �gamla� 19 §
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Antagandehandling

Antagandehandling

Antagandehandling
AntagandehandlingKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   Påskallavik

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
En skötsel och användningsplan bör upprättas för att
ta tillvara på områdets kultur-, natur- och
rekreationsvärden.
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området, ca 63 ha, genomkorsas av Kustvägen. Det rymmer en omfattande
bostadsbebyggelse öster om Kustvägen till stranden. Väster om Kustvägen
finns Källströmsgården med skulpturutställning, bilservice, småhus samt en
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Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §

DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan

NybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbud
VL 47

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

servicebostadsenhet. Väster om befintlig bebyggelse
ut till E 22 utgör ett ca 20 ha stort skogsområde.

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Östra delen av området omfattas av detaljplan (f.d.
byggnadsplan).

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten.

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 vägområde råder
nybyggnadsförbud.

Områdesplanen redovisar utbyggnadsområden i väster.

Riksintresse för kulturmiljövård K62.

Skogsbruk bedrivs inom delar av området med stöd
av skogsbruksplan.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Delar av området mellan E 22 och befintlig bebyggel-
se bör kunna användas för bebyggelse.

Inom området Sjöhagen, norr och väster om Sjöhags-
gatan bör komplettering av ny bostadsbebyggelse
övervägas. Sjöhagen har ett attraktivt läge nära havet.

I sydöstra hörnet av området ligger intill Kustvägen
ett s.k. grönområde som bör användas för bebyggelse.

Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-
inventeringinventeringinventeringinventeringinventering
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Antagandehandling

Antagandehandling

Antagandehandling
AntagandehandlingKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   Påskallavik

De allmänt tillgängliga strandområdena bör iordning-
ställas som park. Enskilda båtplatser ska inte tillåtas
utan koncentreras till Marseholm och södra hamnom-
rådet.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Den föreslagna ändrade markanvändningen kräver
nya och ändrade detaljplaner.
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Detaljplan finns för delen närmast hamnen.

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Områdesplan från 1982 redovisar nuvarande förhål-
lande.

Riksintresse för kulturmiljövård K62.

Herrgården ingår i samlad bebyggelse.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Området är delvis planlagt med lågt markutnyttjande.
Runt herrgårdsområdet bör kunna kompletteras med
ny bebyggelse där stor hänsyn tas till herrgårdsmiljön.
Eventuell komplettering av bebyggelse i anslutning till
gästgiveriet och f.d. skeppshandeln bör i placering
och arkitektur underordna sig den befintliga bebyg-
gelsen.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Ett program bör upprättas som förberedelse för de-
taljplaneläggning. Programmet bör behandla hur om-
rådet kan bevaras och utvecklas utifrån de kulturmil-
jövärden som finns.

Herrgårds- och hamnområdetHerrgårds- och hamnområdetHerrgårds- och hamnområdetHerrgårds- och hamnområdetHerrgårds- och hamnområdet
Bostads- och fritidsområdeBostads- och fritidsområdeBostads- och fritidsområdeBostads- och fritidsområdeBostads- och fritidsområde

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
I området, ca 15 ha, mitt i Påskallavik finns herrgården, f.d. skeppshandeln,
gästgiveriet, hamnmagasin m.m.

Samlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelse

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §
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Antagandehandling

Antagandehandling
AntagandehandlingKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   PåskallavikKapitel 23   -   Påskallavik

StridsholmStridsholmStridsholmStridsholmStridsholm
FritidsområdeFritidsområdeFritidsområdeFritidsområdeFritidsområde

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Delar av området omfattas av detaljplan (f.d. bygg-
nadsplan).

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 råder nybygg-
nadsförbud.

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Områdesplanen från 1982 redovisar till viss del befint-
liga förhållanden.

Riksintresse för kulturmiljövård K62.

Skogsbruk bedrivs inom området med stöd av skogs-
bruksplan.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Området ska behållas som natur- och fritidsområde.
Skogsbruket ska bedrivas så att det främjar natur-
och fritidsintresset. Endast bebyggelse för fritidsint-
resset bör tillåtas.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
En skötsel- och användningsplan bör upprättas för att
ta tillvara på områdets natur- och rekreationsvärden.

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området, 21 ha, begränsas av E 22 i väster, villabebyggelse mot norr och
Påskallaviks skola i öster.

I områdets västra del ligger tätortens f.d. avloppsreningsverk, som idag an-
vänds för annan verksamhet samt en elbelyst motionsslinga.

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §

DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan

NybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbudNybyggnadsförbud
VL 47 §

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

SkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplan

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

EmsforsEmsforsEmsforsEmsforsEmsfors
VerksamhetsområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsområde

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
För Emån gäller även särskilda bestämmelser för hus-
hållning med mark och vatten. ”Vattenverk samt vat-
tenreglering eller vattenöverledning för kraftända-
mål får inte utföras i Emån med tillhörande vatten-
områden, källflöden och biflöden.”

Områdesplanen (1982) redovisar en utveckling av in-
dustriområdet och en ny tillfartsväg.

Emån utgör riksintresse för såväl naturvård som fri-
luftsliv, N17 respektive F2.

Området ingår i samlad bebyggelse.

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller för
Emån, 200 m från strandkanten.

Detaljplan saknas.

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Emsfors gamla bruksområde, belägen i anslutning till
Emån och av riksintresse för naturvård och friluftsliv,
är en miljö som har stort bevarande- och saneringsbe-
hov. Många frågetecken måste klaras ut innan en fram-
tida användning kan anges. En eventuell ny tillfart till
området finns illustrerad om behov uppstår i framtiden.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Ett program och en miljökonsekvensbeskrivning för
områdets bevarande, sanering och framtida använd-
ning bör påbörjas snarast.

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövårdkulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 6 §

OmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplanOmrådesplan

StrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

LandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskydd
NVL �gamla� 19 §

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området är 9 ha och utgör huvuddelen av Krokö, i Emån. Det är ett gammalt
industriområde som kraftigt miljöpåverkat mark och vatten i närområdet. Till-
farten till området går genom de centrala delarna av Emsfors samhälle. En
mindre del av området utnyttjas för tryckeriverksamhet.

Samlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelseSamlad bebyggelse
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AntagandehandlingKapitel 23      PåskallavikKapitel 23      PåskallavikKapitel 23      PåskallavikKapitel 23      PåskallavikKapitel 23      Påskallavik

Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-Hushållnings-
bestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelserbestämmelser
MB 4 kap. 1 o 4 §

Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-Nyckelbiotop-
inventeringinventeringinventeringinventeringinventering

StrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskyddStrandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

LandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskyddLandskapsbildsskydd
NVL �gamla� 19 §

SkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplanSkogsbruksplan

Riksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse förRiksintresse för
kulturmiljövård.kulturmiljövård.kulturmiljövård.kulturmiljövård.kulturmiljövård.
MB 3 kap. 6 §

NötöNötöNötöNötöNötö
FritidsområdeFritidsområdeFritidsområdeFritidsområdeFritidsområde

PlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningarPlaneringsförutsättningar
Området, ca 84 ha, omfattar Nötö 1:1, 1:2 och 1:4,
Hamne- och Sticksholmarna samt angränsande vat-
tenområden. Större delen av Nötö är obebyggt. Kom-
munalt vatten och avlopp saknas i området. På halvön
finns en fotbollsplan med tillhörande servicebyggnad,
badplats och en naturcamping. Områdets värde som
fritidsområde har begränsats av föroreningarna i
Nötöfjärden.

Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.Gällande planer m.m.
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Riksintresse för kulturmiljövård K62. Nötö gränsar
till riksintresset för naturvård Mönsterås moränskär-
gårdö, N31.

Skogsbruk bedrivs inom området med stöd av skogs-
bruksplan.

Nötö omfattas i sin helhet av strandskydd och skydd
för landskapsbilden, 300 m från strandkanten.

Området saknar detaljplaner.
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Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000Översiktsplan 2000

Planerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändningPlanerad mark- och vattenanvändning
Området bör även fortsättningsvis vara ett fritidsom-
råde för Påskallavik. En begränsad husvagnscamping
kan även fortsättningsvis tillåtas. Endast bebyggelse
för fritidsintresset bör tillåtas. Biltrafiken på Nötö bör
begränsas till norra delen av halvön.

PlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehovPlanläggningsbehov
Ett program bör tas fram inför upprättandet av detalj-
plan för Nötö. Syftet med programmet är att i sam-
verkan med berörda komma fram till

• Lämpliga avgränsningar för att området ska bli
mer tillgängligt, framförallt strandområdet.

• Vilka delar av Nötö som bör skyddas till förmån
för växt- och djurlivet.

• Skötselfrågan m.m.


