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Sammanfattning 
Ekologiska konsekvenser 

en sammanfattande bedömningen är att miljökvalitetsmålen till övervägande del kommer att påverkas 
i positiv riktning genom de förslagen/rekommendationerna som finns i FÖP Överum. 

Den sammanfattande bedömningen är att de gällande miljökvalitetsnormerna inte kommer att överskridas 
genom de förslagen/rekommendationerna som finns i FÖP Överum. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunens ställningstagande i FÖP Överum till övervägande 
del leder till en hållbar utveckling ur miljösynpunkt. 

Sociala konsekvenser 
en sammanfattande bedömningen är att kommunens ställningstagande i FÖP Överum till 
övervägande del leder till en hållbar utveckling ur social synpunkt. 

Ekonomiska konsekvenser 
en sammanfattande bedömningen är att kommunens ställningstagande i FÖP Överum till 
övervägande del leder till en hållbar utveckling ur ekonomisk synpunkt. 

Bakgrund 
För en fördjupning av översiktsplanen måste alltid göras en miljöbedömning. Det här dokumentet utgör 
miljöbedömningen av FÖP Överum. Vilka miljökonsekvenser som förväntas uppkomma vid 
genomförande av planen ska enligt miljöbalken redovisa. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanens 
konsekvenser för en hållbar utveckling dessutom redovisas på en övergripande nivå vid samrådet. Syftet är 
att uppmärksamma eventuella intressekonflikter i ett tidigt skede. 

Västerviks kommun har valt att göra en sammanhållen översiktlig konsekvensbeskrivning som förutom de 
miljömässiga konsekvenserna även redovisar de översiktliga sociala och ekonomiska konsekvenser som 
kan antas uppkomma med anledning av de förslag och rekommendationer för markanvändningen som 
kommunen gör i FÖP Överum. Det är i första hand konsekvenserna av de strategiska förslagen och 
rekommendationerna som analyseras. För att undersöka om FÖP Överum har ett hållbart perspektiv har 
en hållbarhetskonsekvensanalys (HKA) genomförts. Västerviks kommun har sedan flera år tillbaka arbetat 
med en checklista för HKA utifrån ett antal prioriterade målområden. Konsekvensbeskrivningen gör dock 
inte anspråk på att vara fullständig eller heltäckande. Eftersom FÖP Överum behandlar tidsperspektivet 
10 – 15 år framåt i tiden, men kan även ge vägledning ännu längre framåt i tiden, finns många 
osäkerhetsfaktorer. De konsekvenser som uppmärksammas behöver i de flesta fall fördjupas genom mera 
detaljerade utredningar och beskrivningar. Ytterligare konsekvensanalyser kommer att göras i senare 
planeringskeden i samband med detaljplanering. 

Kommunens bedömning är att FÖP:en inte innebär någon betydand miljöpåverkan och vi detta fall inte 
behöver göra en Miljökonsekvensbeskrivning det räcker med en miljöbedömning – inga större 
förändringar eller miljöstörande verksamheter föreslås – FÖP:en är en fördjupning 

Medverkande 
Erik Andersson (planarkitekt), Markus Fridell (kart- och mätningsingenjör), Anders Fröberg 
(miljöinspektör), Lars Kåremyr (kommunekolog) och Gun Lindberg (hållbarhetsstrateg). 

Hållbarhetsnätverket som är en grupp tjänstemän från olika förvaltingar som kommunala bolag som 
arbetar med hållbarhetsfrågor har fungerat som referensgrupp för hållbarhetskonsekvensanalyserna. 

Kommunstyrelsens ledamöter har fungerat som styrgrupp under arbetets gång. 

D 
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Hållbar utveckling i Västerviks kommun 
En hållbar utveckling innebär att vi sköter våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan inte 
längre bara tänka på oss själva här och nu. Vi måste börja ta mer hänsyn till miljön, till framtida 
generationer och till de människor som lever i andra delar av världen. Hållbar utveckling förutsätter 
långsiktighet och balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Dessa faktorer är beroende 
av varandra och måste samspela. Var för sig är de nödvändiga men inte tillräckliga. För att vi ska få en 
hållbar framtid i Västervik måste vi tänka i flera dimensioner och se helheten och sammanhangen. 

Den ekologiska dimensionen 
Vi är alla beroende av naturen för att vi ska 
kunna överleva. Vi behöver rent vatten, frisk luft 
och vi måste kunna odla mat. 
Klimatförändringar, spridning av gifter, 
övergödning av sjöar och hav är några av de 
problem som vi tillsammans måste lösa innan det 
är för sent. De 16 nationella miljömålen beskriver 
hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. 
Målen skall uppnås till år 2020 och är även 
vägledande för hur miljöbalken ska tolkas. 

Den sociala dimensionen 
Alla människor har rätt till ett bra liv med arbete, hälsa och möjlighet att påverka vad som händer. Ett 
hållbart samhälle har plats för alla – oavsett kön, ålder och ursprung. Vi känner oss trygga och det finns 
mötesplatser där vi kan träffas och umgås. Samhället vilar på en demokratisk värdegrund där hälsa, 
delaktighet och trygghet fokuseras. 

Den ekonomiska dimensionen 
Om vi ska ha trygghet och välfärd även i framtiden måste vi se till att ha en ekonomi i balans. Det måste 
finnas förutsättningar för människor att starta, driva och utveckla företag. Men det får inte ske på 
bekostnad av andra människors hälsa eller på miljön. En hållbar ekonomisk tillväxt tar hänsyn till hur både 
människor, miljö och ekonomi utvecklas. 

Västervik är en ekokommun 
Hösten 2009 blev Västerviks kommun medlem i Sveriges 
Ekokommuner, som är en samarbetsorganisation för kommuner som 
beslutat sig för att arbeta strategiskt och systematiskt för hållbar 
utveckling. Ekokommunerna är ett forum för samverkan där prefixet 
”Eko” står för att ekonomisk utveckling och ekologisk balans ska 
förenas i en och samma utvecklingsstrategi. Sveriges Ekokommuners 
grundar sig på fyra hållbarhetsprinciper. 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk... 

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 
Principen innebär att vi ska sträva efter att minska spridning och nyanvändning av material som hämtas ur 
berggrunden, exempelvis tungmetaller och olja. Detta kan ske genom att minska användningen av dessa 
ämnen och samtidigt öka återanvändningen av de ämnen som redan finns i samhället. 

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

Principen innebär att vi ska arbeta för att minska miljöpåverkande utsläpp från samhällets produktion och 
energianvändning. Detta kan exempelvis ske genom att minska kemikalieanvändningen, öka vår 
återvinning och källsortering och sträva efter att minska förorenande utsläpp till luft och vatten. 
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3... undanträngning med fysiska metoder 

Principen innebär att vi inte ska använda våra resurser i en snabbare takt än vad naturen hinner återskapa 
dem. Vi ska till exempel undvika att avverka mer skog eller fiska än vad som motsvarar återväxten. Det 
innebär också att vi ska undvika olika former av manipulation av ekosystemen, såsom att ändra 
grundvattenflöden, skapa jorderosion eller att asfaltera över bördig jordbruksmark. 

Och i det samhället finns det... 

4... inga systematiska hinder för människors: 
Integritet – genom att ställa etiska krav på att individens grundbehov blir tillfredställda och inte utnyttjade 
Inflytande – genom att individerna har rätt att uttrycka sin mening, d.v.s. yttrandefrihet 
Kompetens – genom att säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för utbildning och andra källor till 
kontinuerlig personlig och yrkesmässig utveckling. 
Mening - att förmedla en generell känsla av syfte och mening genom att säkerställa det ärliga uppsåtet i 
motiv och handlingar 
Opartiskhet – att bekräfta att alla människor har samma rättigheter och har lika värde 

Västerviks kommun redovisar årligen 12 Gröna nyckeltal till Sveriges Ekokommuner. Dessa nyckeltal 
presenteras på ekokommunerna hemsida för jämförelse med de övriga 94 ekokommunerna i landet. 

Vision 2025 
Kommuninnevånare och förtroendevalda har i Vision 2025 sammanfattat innebörden av hållbar 
utveckling för Västerviks kommun i fem punkter: 

- Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun 
- Vi har jobb, känner oss friska och är trygga 
- Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid 
- Vår skärgård och våra naturområden är öppna för alla 
- Det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Västervik 

Vision 2025 pekar på att Västerviks kommun har goda förutsättningar att utvecklas i en hållbar riktning. 
Viktiga tillgångar är skärgården och möjligheten till utveckling av turismen och besöksnäringen. Den 
variationsrika naturen i övrigt ger möjligheter till många upplevelser för både turister och 
kommuninvånare. Attraktiva och trygga boendemiljöer för alla åldrar är andra stora värden liksom 
kulturen och bredden på evenemang. 

Mål för FÖP Överum 
FÖP Överum följer Vision 2025 och de mål som är uppsatta i ÖP 2025. För FÖP Överum är några 
specifika mål utarbetade. 

- Överum ska vara en attraktiv ort att bo och arbeta på samt vara centrum för den omkringliggande 
landsbygden. 

- Överum ska vara en attraktiv pendlingsort där man lätt kan ta sig till arbete, studier och fritidsaktivite-
ter, både på orten och på annan ort. 

- För att främja en hållbar och aktiv livsstil och uppmuntra till planerade och spontana möten ska det 
vara säkert och tryggt för fotgängare och cyklister att ta sig fram i Överum. 

- I Överum ska det finnas en stor variation av både grönområden och vattennära miljöer som ska vara 
lättillgängliga, ha höga värden för naturvård, rekreation och kulturmiljö. 

- Kulturmiljön i Överum ska där det är möjligt ses som en resurs att användas, utvecklas och bevaras. 



5 
 

Ekologisk hållbarhet, miljömål, 
miljökvalitetsnormer 
Det övergripande målet för miljöpolitiken 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. 
Förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ka vara uppfyllda inom en generation. 

Miljömålen 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen anger steg på vägen 
till målen. Syftet med miljökvalitetsmålen och etappmålen är att de ska vara vägledande för allas 
miljöarbete, för regeringen som för myndigheter och övriga aktörer. 2001 antog fullmäktige i Västerviks 
kommun en Miljöstrategi med lokala mål som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen. 

Generationsmålet 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation: 

- Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

- Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart. 

- Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 
positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

- Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
- En god hushållning sker med naturresurserna. 
- Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. 
- Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt 

Miljökvalitetsmålen bedöms utifrån om det är möjligt att skapa förutsättningar för att på sikt nå det 
miljötillstånd målen uttrycker. FÖP Överum ska ta hänsyn till och samordnas med miljökvalitetsmålen. 
Om samordningen påverkar planens utformning och innehåll ska dessa konsekvenser beskrivas. 

  1. Begränsad klimatpåverkan  
  2. Frisk luft 
  3. Bara naturlig försurning 
  4. Giftfri miljö 
  5. Skyddande ozonskikt  
  6. Säker strålmiljö  
  7. Ingen Övergödning  
  8. Levande sjöar och vattendrag  
  9. Grundvatten av god kvalitet  
10. Hav i balans, levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker  
12. Levande skogar  
13. Ett rikt odlingslandskap  
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö  
16. Ett rikt växt- och djurliv 

Ekologiska konsekvenser 
en sammanfattande bedömningen är att 
miljökvalitetsmålen i huvudsak kommer att 

påverkas i positiv riktning genom de förslag och 
rekommendationer som finns i FÖP:en. 

D 



6 
 

Miljökvalitets-
mål 

Påverkan på miljökvalitetsmålen av förslag/rekommendationer FÖP 
Överum 

Begränsad 
klimatpåverkan 

(+) FÖP:en föreslår utvecklingsområden i anslutning till befintlig tätort där det finns utbyggd kollektivtrafik och 

viss service. Förslag görs på att förstärka hållplatsernas funktion, vilket kan uppmuntra användandet av 
kollektivtrafik. Inom orten föreslås förbättringar för gång- och cykeltrafik, vilket kan leda till att fler väljer bort 
bilen vid ärenden inom orten. Om samtliga utvecklingsområden skulle exploateras med bostäder och 
verksamheter skulle framtida trafikmängden uppskattningsvis endast ökas marginellt.  Förbättringar längs 
Tjustbanan kan leda till ökad pendling och därmed minskad utsläpp av klimatpåverkande gaser. Förbättringar 
längs riksväg 35 kan leda till ökad pendling och därmed marginellt ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser.  

Frisk luft (+/-) Se påverkan på miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Bara naturlig 

försurning 

(+) Se påverkan på miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Giftfri miljö 

(+) Ett naturligt översvämningsområde för dagvatten pekas ut, mitt emot befintlig dagvattendamm – Pildammen. 
Rekommendation görs för att inför omställningen till separata ledningsnät prioritera Bruksområdet högst. Det 
primära syftet är att minska hydraulisk belastning för att optimera avloppsreningsverkets processer. Bilaga 1 
rekommenderar att om områden med rivningsmassor skulle detaljplaneläggas så kan det behöva utredas hur 
saneringen av rivningsmassor ska genomföras inför nybyggnation för en förbättring av vissa miljömål, såsom giftfri 

miljö. 

Skyddande 
ozonskikt 

(+/-) Förslagen och rekommendationerna i FÖP:en har ingen påtaglig inverkan på målet. 

Säker strålmiljö 

(+) Inför utbyggnad av bostadsområden i de södra delarna av Överum ska radonutredning genomföras i 
detaljplane- respektive bygglovskedet. Det är viktigt att nybyggnation inom riskområde sker på sådant sätt att 
radonproblem inte uppstår och så att fastställda riktvärden inte överskrids inomhus. Inga "stålningsfria zoner" 
pekas ut i FÖP:en, eller i översiktsplanen i övrigt. 

Ingen 

övergödning 

(+) Minskade utsläpp av övergödande ämnen genom att föreslagna utvecklingsområden föreslås på platser där 
befintligt kommunalt VA bör kunna anslutas. Ett naturligt översvämningsområde för dagvatten pekas ut, mitt 
emot befintlig dagvattendamm – Pildammen. Rekommendation görs för att inför omställningen till separata 
ledningsnät prioritera Bruksområdet högst. Det primära syftet är att minska hydraulisk belastning för att 
optimera avloppsreningsverkets processer. Inom FÖP-området finns inget jordbruk, däremot finns det 
beteshagar och det bedrivs ett aktivt skogsbruk runt Överum. Höga krav på rening av avloppsvatten har ställts i 

kommunens VA-plan. 

Levande sjöar 
och vattendrag 

(+) I Överumsån finns permanenta vandringshinder för fisk. FÖP:en hänvisar till projekt Loftaån som 2015 
påbörjades i sin första del. Projektet har till huvudsyfte att förbättra vattenkvaliteten och minska belastningen av 
övergödande ämnen till Östersjön. Höga krav på rening av avloppsvatten har ställts i kommunens VA-plan. 

Grundvatten av 
god kvalitet 

(+/-) Se miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Ingen påverkan på miljömålet ”grundvatten av god 
kvalitet”. Inga utvecklingsområden föreslås inom skyddsområden för vattentäkt. 

Hav i balans, 
levande kust 

och skärgård 

(+/-)Se miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Ingen påverkan på miljömålet ” Hav i balans, levande kust 
och skärgård”. 

Myllrande 
våtmarker 

(+) Ett naturligt översvämningsområde för dagvatten pekas ut mitt emot befintlig dagvattendamm – Pildammen. 
Syftet är att minska den totala belastningen av föroreningar och näringsämnen och tillskapa långsiktigt hållbar 
VA-lösning. FÖP:en föreslår inga förslag på ändringar av mark- och vattenanvändningen vid våtmarken runt 
Hemgölen i södra delen av FÖP-området. 

Levande skogar 

(+) FÖP:en rekommenderar att det tätortsnära skogsbruket bör ske på ett sådant sätt att det inte resulterar i en 

försämring för det tätortsnära friluftlivet, miljön, eller eventuella fornlämningar. I områden med höga 

naturvärden såsom i nyckelbiotoper rekommenderar FÖP:en att exploatering bör undvikas. En skötselplan av 

allmänna grönytor, parker samt tätortsnära skogsmarken tas fram och fastställs. Skötseln ska utformas med 

hänsyn till rekreationsmöjligheter, naturvård och kulturmiljövård. Områden som är klassade som skoglig 

nyckelbiotop eller skogsområde med naturvärde enligt Skogsstyrelsen är särskilt skyddsvärda. Se även 
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ställningstaganden i översiktsplanens Huvuddokument. 

Ett rikt 
odlingslandskap 

(+/-) Något åkerbruk förekommer inte FÖP-området. Däremot finns betesmarker för främst hästar där man 
förr i tiden brukade jorden. Betesmarkerna är delvis är utpekade som bevarandevärda grönområden och för de 
utblickar det öppna landskapet skapar till skillnad mot den tätortsnära skogen som annars omger Överum. 

Storslagen 
fjällmiljö 

Saknar relevans för Överum. 

God bebyggd 
miljö 

(+) Se även på miljömålen ”Frisk luft” och ”Säker strålmiljö”.  

Inga områden som är klassade som förorenade, föreslås lämpliga för bostadsbebyggelse. Däremot kan 
exploatering eventuellt ske för industriändamål, handel eller kontor. I de fall man känner till att ett område 
innehåller miljöfarliga rivningsmassor så rekommenderas att vid eventuell detaljplaneläggning så kan det behöva 
utredas hur saneringen av rivningsmassor ska genomföras för en förbättring av vissa miljömål, såsom giftfri miljö. 
Påträffas föroreningar ska dessa bortforslas till för ändamålet avsedd deponi. 

FÖP:en rekommenderar att det tätortsnära skogsbruket bör ske på ett sådant sätt att det inte resulterar i en 
försämring för det tätortsnära friluftlivet, miljön, eller eventuella fornlämningar. 

Alla Överumsbor föreslås även i fortsättningen ha nära till att kunna nå ett grönområde av god kvalitet alternativt 
en allmäntillgänglig strandlinje från bostaden eller skolan. En skötselplan av allmänna grönytor, parker samt 
tätortsnära skogsmarken föreslås tas fram och fastställas. 

FÖP:en rekommenderar att utan dröjsmål vidta åtgärder för att säkra upp Övre Stenhuset från fortsatt förfall. 

Övre Stenhuset bevaras och rustas upp. Framtida användning av Övre Stenhuset undersöks. Byggnaderna Nedre 
Knäppet och Övre Knäppet samt Staten rivs. Förmildrande åtgärder/kompensationsåtgärder föreslås. Bland 
annat en detaljplanför Bruksmiljön för att reglera byggrätterna och tillskapa skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Användnings- och gestaltningsplan för Brukstorget, dokumentering av de hus som 
föreslås rivas genom uppmätningsritningar och fotografering. Det vore positivt om husens uthuslängor och 
jordkällare kunde bevaras och rustas upp. Brukstorget föreslås förses med kulturhistoriska skyltar som belyser 
brukets historia, helhetsmiljö och levnadsvillkor. Detaljplaner med skydds- och varsamhetsbestämmelser på sikt 
för Källarbacken (vandrarhemmet) och Skarpens hage (bostäder norr om järnvägsstationen) . 

Kommunen tolkar att skadan vid rivning av de tre husen inte blir påtaglig på de kulturhistoriska värdena som 
utgör grunden för riksintresset. Det innebär att rivningarna av Nedre Knäppet och Övre Knäppet samt Staten 

kan genomföras utan att riksintresset träder in som stoppbestämmelse mot åtgärden. Det innebär också att 
arbetet kan fortgå med de kompensationsåtgärder som föreslås ovan. 

FÖP:en pekar ut byggnader och bebyggelseområden som bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt värdefulla 
enligt PBL 8 kap 13 §, vilket innebär att de får förändras, men inte förvanskas. Det är önskvärt att 
planbestämmelser upprättas för kärnområdena. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller 
sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till. Det öppna landskapet mellan Överum och sjön Ryvens 
nordvästra spets har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Det bör det utredas om den byggnadsminnesförklaring 
som idag omfattar herrgården eventuellt kan utökas för att ge ytterligare skydd åt byggnaderna kring Brukstorget. 

Rekommendationer gör också gällande Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt . 

FÖP:en rekommenderar att de kulturhistorska värdena och sambanden inte ska förvanskas eller försvinna så att 
det blir lätt att förstå vilka delar av Överum som vuxit fram när och det typiska för varje tidsålder ska vara synligt 

att utläsa. Bebyggelsen i Överum härstammar från olika tidsepoker. FÖP:en betonar vikten att varje tidsepok 
behandlas varsamt och att karaktären för varje hus lyfts fram vid bygglov. 

FÖP:en föreslår att fornlämningar bör lyftas fram och tillgängligöras för allmänheten om det bedöms som 
lämpligt, samtidigt som skyddandet av dem tillgodoses. 

Undvikande av nybyggnation rekommenderas i områden som utpekas som ras- och skredriskområden. Om 
nybyggnation blir aktuell i områden med ras- och skredrisk ska grundliga geotekniska undersökningar göras. 

FÖP:en framhävdar att det är positivt om nuvarande anläggningar och naturområden bevaras, används och 
utvecklas, samtidigt som nya ytor och funktioner tillförs för att ge boende, besökare och de som arbetar i 
Överum goda förutsättningar för fritid och rekreation. För att passa så många människor som möjligt framhävs 
behovet att utomhusmiljöerna och anläggningarna har en varierad karaktär och funktion. 
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För att ge goda förutsättningar för att de som bor och vistas i Överum ska ha tillgång till ett varierat kulturliv 
utifrån perspektivet för, med och av, liksom mötesplatser, är det viktigt att det finns lokaler och anläggningar 
som ger möjlighet till detta. De lokaler som finns i Västerviks kommuns regi, eller som kommunen på annat sätt 
stödjer bör behållas och utvecklas. 

Extra varsamhet rekommenderas av bullerskäl tas vid planering och lov av ny bostadsbebyggelse så att gällande 
riktvärden för buller inte överskrids. 

I Överum finns en återvinningscentral och en återvinningsstation. FÖP:en föreslår inga ändringar angående det. 

Med hänsyn till risk för allergiska reaktioner, oönskad lukt och ohyra föreslår FÖP:en att bostäder inte bör 
lokaliseras närmare än 200 meter till ett mindre stall och 50-100 meter till betesmark för nära djurstallar. Inga 

utvecklingsområden i FÖP:en är utpekade i närheten av betesmarkerna. 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

(+/-)FÖP:en rekommenderar att det tätortsnära skogsbruket bör ske på ett sådant sätt att det inte resulterar i en 
försämring för det tätortsnära friluftlivet, miljön, eller eventuella fornlämningar. 

Alla Överumsbor föreslås även i fortsättningen ha nära till att kunna nå ett grönområde av god kvalitet alternativt 
en allmäntillgänglig strandlinje från bostaden eller skolan. En skötselplan av allmänna grönytor, parker samt 
tätortsnära skogsmarken föreslås tas fram och fastställas. 

I områden med höga naturvärden såsom i nyckelbiotoper föreslås exploatering undvikas. Områden som är 
klassade som skoglig nyckelbiotop eller skogsområde med naturvärde enligt Skogsstyrelsen framhävdas som 
särskilt skyddsvärda. 

FÖP:en föreslår inga förslag på ändringar av mark- och vattenanvändningen vid våtmarken runt Hemgölen. Se 

även ställningstaganden i översiktsplanens Huvuddokument. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
I miljöbalken finns ett antal miljökvalitetsnormer som anger lägsta godtagbara miljökvalitet. MKN är ett 
juridiskt bindande styrmedel. Av en FÖP ska det framgå hur kommunen avser följa gällande MKN. 
Hittills har det fastställts MKN för: 

- olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 
- olika föroreningar i utomhusluften (förordning 2001:554) 
- olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) (berör inte Västerviks kommun) 
- omgivningsbuller (SFS 2004:675) (berör inte Västerviks kommun) 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver 
regeringen att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 
För kommuner med mer än mer än 100 000 invånare omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Små och medelstora kommuner 
omfattas av bullernormen i de områden som störs av buller från större vägar (över 3 miljoner fordon/år) 
större järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). Västerviks 
kommun uppfyller inte de här kriterierna och berörs inte av mkn buller. Således inte Överum heller. 

Det enda fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen om mkn för fisk- och musselvatten i Kalmar län 
är Emåns mynning, och då med tanke på att det är ett laxfiskevatten. Musselvattnen finns främst på 
Västkusten och inte i Västerviks kommun. Således berörs inte Överum heller av mkn fisk- och 
musselvatten. 

Utomhusluft 

I Sverige finns en så kallad miljökvalitetsnorm (MKN) som reglerar vilken kvalitet utomhusluften som 
omger oss ska hålla. Normen är till stora delar tvingande och kommunen är ansvarig både för att följa upp 
och åtgärda ifall man inte klarar att hålla den reglerade luftkvaliteten. 

I Kalmar län har samtliga kommuner tillsammans med länsstyrelsen och de största luftförorenande 
industrierna gått ihop i Kalmar läns luftvårdsförbund för att samordna mätningar och uppföljning av de 



9 
 

ämnen som regleras av normen. Mätningarna har pågått under flera år och trenden är tydlig; luftkvaliteten 
i Västerviks kommun är bra, trenden visar på bättre och bättre värden från år till år. 

De ämnen som regleras av normen är partiklar (damm och sot), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren. I Kalmar län mäts samtliga parametrar med olika intervall, i Västervik 
mäter kommunen vartannat år partiklar i luft samt vissa år bensen och bens(a)pyren. Nedfallet av 
tungmetaller, alltså arsenik, kadmium och nickel, analyseras genom insamling av mossa cirka vart femte år. 

Som sämst är luften på våren då sanden från vinterns halkbekämpning ligger kvar på gatorna och dammar 
samtidigt som många fortfarande kör med dubbdäck, vilket i sin tur också river upp damm som försämrar 
luftkvaliteten. Den ökande andelen dieselbilar är också en faktor som behöver vägas in. För även om 
moderna dieselbilar är avsevärt bättre än sina föregångare avseende luftföroreningar, så är det fortfarande 
det smutsigaste bränslet för vägfordon. 

Andra faktorer som bidrar till försämrad luftkvalitet är exempelvis vedeldning som framförallt bidrar med 
partiklar men även bensen, kolmonoxid och bens(a)pyren. Det ska inte heller underskattas att rök från 
vedeldning ofta uppfattas som störande, eller obehagligt av omgivningen, särskilt om veden inte är 
ordentligt torr eller man eldar annat än rent trä. FÖP:en rekommenderar att vedeldning sker på ett 
miljöriktigt sätt. 

Figur 1. Den ekologiska statusen på vattendragen i Loftaåns avriningsområde. Delavrinningsområdena inom Loftaåns avrinningsområde är 
utmärkta som svarta pusselbitar. Observera att Såduggen är oklassad. Det gula vattendraget, längst nere till höger, vid kompassrosen är 
Gudingen, alltså det skyddade havsområde där Loftaån rinner ut i. 

Vattenförekomster 

Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst 
ska ha vid en viss tidpunkt. 
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Sjön Ryven anses ha en god ekologisk status totalt sett och hög ekologisk status ur ett 
övergödningsperspektiv, Såduggen är oklassad. Överumsån har otillfredsställande status på grund av att 
åns sträckning påverkats av bebyggelse och att det finns vandringshinder för fisk. Det förekommer 
markföroreningar där ån går genom bruksområdet, se avsnitt Markföroreningar i FÖP:en. Eftersom 
dricksvatten tas ur en grundvattentäkt i nära anslutning till sjön Ryven bör extra hänsyn tas. 

FÖP:en rekommenderar att dialog med den privata ägaren och verksamhetsutövaren är nödvändig för att 
förhindra utsläpp av föroreningar, förbättra statusen på vattnet samt för att lyfta området som en resurs 
för samhället. Det rekommenderas även att i Miljö- och byggnadskontorets miljötillsyn lyfta dagvatten och 
markföroreningsfrågan i bruksområdet. 

Västerviks kommun arbetar förebyggande med att förbättra vattenkvalitet i Loftaån (som Såduggen, 
Överumsån och Ryven är en del av). 2015 påbörjas den första delen av projekt Loftaån. Projektet har till 
huvudsyfte att förbättre vattenkvaliteten och minska belastningen av övergödande ämnen till Östersjön. 
Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, verksamheter och länsstyrelsen. 

Hållbarhetskonsekvensanalys för ekologisk hållbarhet enligt HKA-checklista 

Bidrar FÖP 
Överum 
till att: 

Mål Sammanfattande bedömning av 
förslag/rekommendationer FÖP Överum  

1. Utsläppen av 
övergödande 
ämnen till 
kommunens 
kustvatten 
minskas? 

Övergödningen är ett av kommunens 
allvarligaste miljöproblem. Utsläppen 
av kväve och fosfor bidrar till 
övergödning och algblomning. Målet 
är att Västerviks kommuns sjöar, 
vattendrag och kustvatten uppnår 
”God ekologisk status” i enlighet med 

ramdirektivet för vatten till år 
2015/2021. 

Utsläppen av övergödande ämnen ökar inte genom att; 
* utveckling främjas i områden med befintligt kommunalt 
avlopp vilket innebär en högre reningsgrad 
* naturliga översvämningsområden för dagvatten pekas ut 
* omställning ska ske till separata ledningsnät 
* projekt Loftaån startas upp 
* se även kommunens VA-plan 

2. Spridningen av 
hälso- och 
miljöfarliga ämnen 
minskas? 

Målet är att miljögifter inte ska hota 
människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Exponeringen av 
människor och miljö för farliga 
kemiska ämnen måste minska. 

Risken för spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen minskar; 
* ökade krav ställs på miljöteknisk undersökning och sanering 
av förorenad mark i samband med planläggning  
* påträffade föroreningar ska bortforslas till för ändamålet 
avsedd deponi. 
* naturligt översvämningsområde för dagvatten pekas ut 
* omställning ska ske till separata ledningsnät. 

3. Överums unika 
livsmiljö i form av 
naturvärden tas 
tillvara? 

Målet är en rik variation av naturtyper 

och biotoper med en mångfald av 
växt- och djurarter. Överum har ett 
stort antal värdefulla naturmiljöer. 
Med en insiktsfull planering finns 
goda förutsättningar att behålla dessa 
värden. 

Förutsättningar finns för att ta till vara kommunens 

naturvärden genom att; 
* det tätortsnära skogsbruket, där kommunen är markägare, bör 
ske på ett sådant sätt att det inte resulterar i en försämring för 
det tätortsnära friluftlivet, miljön, eller eventuella 
fornlämningar. 
* områden med höga naturvärden såsom i nyckelbiotoper bör 
exploatering undvikas. 
* områden som är klassade som skoglig nyckelbiotop eller 
skogsområde med naturvärde enligt Skogsstyrelsen är särskilt 
skyddsvärda. 

4. Resurs-
användningen blir 
effektivare och 
kretslopps-
anpassningen 
ökar? 

Målet är ökad kretsloppsanpassning 

och effektivare hushållning med 
naturresurser. Återanvändning och 
återvinning av material och produkter 
ska öka. Det som utvinns ur naturen 
på ett uthålligt sätt ska kunna 
användas, återanvändas, återvinnas 
eller slutligt omhändertas med minsta 
möjliga resursförbrukning och utan 
att naturen skadas. 

Resursanvändningen och kretsloppsanpassningen blir 

effektivare genom att; 
* i Överum finns en återvinningscentral och en 
återvinningsstation – inga förändringar föreslås. 
* påträffade föroreningar ska bortforslas till för ändamålet 
avsedd deponi. 
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5. Utsläppen av 
klimatförändrande 
växthusgaser 
minskar? 

Målet är att Västerviks kommun ska 
ha en säker och trygg 
energiförsörjning som är 
fossilbränslefri till år 2030. Västerviks 
kommun ska bli ett föredöme i 
arbetet att förena hållbar tillväxt med 
en övergång till förnyelsebar energi. 
De globala klimatförändringarna är en 
av vår tids största utmaningar och den 
högst prioriterade miljöfrågan. Om 

ingenting görs åt 
klimatförändringarna kommer den 
ekologiska balansen att rubbas och vi 
kommer att få se mycket stora 
förändringar i miljön. 

Utsläppen av klimatförändrade gaser minskar indirekt genom 
att; 
* utpekade utvecklingsområden ligger i anslutning till befintlig 
tätort där det finns utbyggd kollektivtrafik och viss service. 
* förslag görs på att förstärka hållplatsernas funktion, vilket kan 
uppmuntra användandet av kollektivtrafik. 
* inom orten föreslås förbättringar för gång- och cykeltrafik, 
vilket kan leda till att fler väljer bort bilen vid ärenden inom 
orten. 
* förbättringar längs Tjustbanan kan leda till ökat antal tågresor 

och därmed minskad utsläpp av klimatpåverkande gaser. 
* förbättringar längs riksväg 35 skulle kunna leda till ökat 
brukande av kollektivtrafik, vilket skulle kunna minska 
klimatpåverkan. Särskilt med tanke på att KLT har som mål att 
bussar ska köras på förnyelsebara bränslen efter 2017. 
Förbättringar längs riksväg 35 kan också leda till ökad biltrafik 
och därmed ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

Social/kulturell hållbarhet och 
konsekvenser för livskvalitet och hälsa 
Social sammanhållning, livskvalitet och välfärd kontra utanförskap är centrala aspekter av begreppet social 
hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle vilar på en demokratisk värdegrund där hälsa, delaktighet och 
trygghet fokuseras. Social hållbarhet handlar också om att skapa goda mötesplatser för kommuninvånarna. 

Den sociala dimensionen handlar om människor och våra inbördes relationer. De indikatorer som 
redovisas i Hållbarhetsbokslutet beskriver bland annat befolkningens delaktighet, trygghet, uppväxtvillkor, 
utbildningsnivå och hälsotillstånd. Folkhälsomyndigheten ansvarar för en sektorsövergripande uppföljning 
av utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Uppföljningen utgår från de elva nationella 
målområdena och omfattar bland annat analys av fördelningen av hälsans bestämningsfaktorer i 
befolkningen vad gäller till exempel kön, socioekonomi, funktionsnedsättning och ålder. Myndigheten 
ansvarar också för att samordna uppföljningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. 
Ansvaret för målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Utvecklingen inom de elva 
målområdena kan ge en indikation på kommunens sociala hållbarhet. 

Nationella målområden för folkhälsan 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Ökad fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

I Folkhälsoplanen för Västerviks kommun 2012-2015 prioriteras fyra 
målområden; ”Delaktighet och inflytande i samhället”, ”Barn och ungas 
uppväxtvillkor”, ”Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel” samt 
”Ökad fysisk aktivitet”. 

Genom ”Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd” har kommunen ett forum som behandlar alla frågor 
som rör folkhälsa, internt skydd, olyckor, brottslighet, krisberedskap och räddningstjänst. Många av 
frågorna inom dessa områden har beröring eller direkt koppling till varandra. Med detta utskott har man 
skapat en tydlig politisk arena där man kan diskutera, prioritera och bereda dessa viktiga och ofta 
strategiska frågor innan de går vidare för beslut i det politiska systemet. 
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Hållbarhetskonsekvensanalys för social/kulturell hållbarhet enligt HKA-checklista 

Bidrar FÖP 
Överum 
till att: 

Mål Sammanfattande bedömning av 
förslag/rekommendationer FÖP Överum  

1.Utbildningsmöjlighet
er, kunskap och 
kompetens ökar 

Målet är att det livslånga lärandet 
möjliggörs genom att 
utbildningsutbudet präglas av hög 
tillgänglighet och flexibilitet. 
Individens och arbetsmarknadens 
behov ska tillgodoses. 

Utbildningsmöjligheterna för Överumsborna påverkas inte i 
någon större omfattning. Positivt är dock att; 
* FÖP:en rekommenderar att förutsättningarna för 
kollektivtrafiken förbättras och restiderna till utbildningsorter 
förkortas. 
 

2. Delaktighet och 
inflytande för 
kommuninnevånarna 
ökar  

Målet är att andelen nöjda 
medborgare och företagare ökar. 
Utveckling skall ske genom 

delaktighet. Ett starkt 
medborgarengagemang bidrar till 
skapandet av sammanhållning. 

Överumsbornas delaktighet och inflytande påverkas inte i 
någon större omfattning, positivt är dock att; 
* satsningar på att offentliga mötesplatser behålls och 

möjliggörs. 
* de lokaler och anläggningar som finns i Västerviks kommuns 
regi, eller som kommunen på annat sätt stödjer bör behållas och 
utvecklas. 

3. Ett levande kulturliv, 
friluftsliv samt 
kulturmiljö i Överum 
som bevaras, används 
och utvecklas 

Målet är ett rikt kulturliv, fritidsliv 
och kulturmiljö som tar tillvara 
våra traditioner och vår unika 
livsmiljö. 

Förutsättningarna för kulturliv och fritidslivet samt kulturmiljön 
i Överum förbättras genom att; 
* FÖP:en föreslår att nuvarande fritids- och 
rekreationsanläggningar och naturområden bevaras, används 
och utvecklas, samtidigt som nya ytor och funktioner tillförs. 
För att passa så många människor som möjligt behöver därför 

utomhusmiljöerna och anläggningarna ha varierad karaktär och 
funktion. 
* de lokaler och anläggningar som finns i Västerviks kommuns 
regi, eller som kommunen på annat sätt stödjer bör behållas och 
utvecklas. 
* en skötselplan av allmänna grönytor, parker samt tätortsnära 
skogsmarken tas fram och fastställs. Skötseln ska utformas med 
hänsyn till rekreationsmöjligheter, naturvård och 
kulturmiljövård. 
* FÖP:en rekommenderar att utan dröjsmål vidta åtgärder för 

att säkra upp Övre Stenhuset från fortsatt förfall. Övre 
Stenhuset bevaras och rustas upp. Framtida användning av 
Övre Stenhuset undersöks. Byggnaderna Nedre Knäppet och 
Övre Knäppet samt Staten rivs. Förmildrande 
åtgärder/kompensationsåtgärder föreslås. Bland annat en 
detaljplanför Bruksmiljön för att reglera byggrätterna och 
tillskapa skydds- och varsamhetsbestämmelser. Användnings- 
och gestaltningsplan för Brukstorget, dokumentering av de hus 
som föreslås rivas genom uppmätningsritningar och 
fotografering. Det vore positivt om husens uthuslängor och 
jordkällare kunde bevaras och rustas upp. Brukstorget föreslås 

förses med kulturhistoriska skyltar som belyser brukets historia, 
helhetsmiljö och levnadsvillkor. Detaljplaner med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser på sikt för Källarbacken 
(vandrarhemmet) och Skarpens hage (bostäder norr om 
järnvägsstationen). 
* kommunen tolkar att skadan vid rivning av de tre husen inte 
blir påtaglig på de kulturhistoriska värdena som utgör grunden 
för riksintresset. Det innebär att rivningarna av Nedre Knäppet 
och Övre Knäppet samt Staten kan genomföras utan att 
riksintresset träder in som stoppbestämmelse mot åtgärden. Det 
innebär också att arbetet kan fortgå med de 

kompensationsåtgärder som föreslås ovan. 
* de kulturhistorska värdena och sambanden ska inte 
förvanskas eller försvinna. 
* FÖP:en pekar ut byggnader och bebyggelseområden som bör 
betraktas som kulturhistoriskt särskilt värdefulla enligt PBL 8 
kap 13 §, vilket innebär att de får förändras, men inte 
förvanskas. Det är önskvärt att planbestämmelser upprättas för 
kärnområdena. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas 
vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till. 
Det öppna landskapet mellan Överum och sjön Ryvens 

nordvästra spets har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Det bör 
det utredas om den byggnadsminnesförklaring som idag 
omfattar herrgården eventuellt kan utökas för att ge ytterligare 
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skydd åt byggnaderna kring Brukstorget. 
* rekommendationer gör också gällande Betydelsefulla 
karaktärsdrag, områden och objekt. 
* fornlämningar bör lyftas fram och tillgängligöras för 
allmänheten om det bedöms som lämpligt, samtidigt som 
skyddandet av dem tillgodoses. 

4. Överumsbornas 
folkhälsa förbättras 

Ur ett folkhälsoperspektiv 
prioriteras god hälsa, drogfria 
miljöer, goda matvanor och ökad 

fysisk aktivitet. 
 

Förutsättningar för Överumsbornas påverkas inte i någon 
större omfattning, positivt är dock att; 
* FÖP:en föreslår att nuvarande fritids- och 

rekreationsanläggningar och naturområden bevaras, används 
och utvecklas, samtidigt som nya ytor och funktioner tillförs. 
För att passa så många människor som möjligt behöver därför 
utomhusmiljöerna och anläggningarna ha varierad karaktär och 
funktion. 
* en skötselplan av allmänna grönytor, parker samt tätortsnära 
skogsmarken tas fram och fastställs. Skötseln ska utformas med 
hänsyn till rekreationsmöjligheter, naturvård och 
kulturmiljövård. 
* FÖP:en stödjer på olika sätt en ökad fysisk aktivitet genom 
vardagsmotion genom att föreslå att ett antal gator kan göras 

säkrare för gång och cykel samt framhäver behovet av att 
gångtunneln under väg 35 till Piazzan behöver ses över och 
tillgänglighetsanpassas. 

5. Tryggheten och 
säkerheten för 
överumsborna ökar 
 

Målet är att Västerviks kommun 
har attraktiva och trygga 
boendemiljöer som erbjuder 
livskvalitet för alla. 
 

Överumsbornas trygghet har förutsättningar att öka genom att; 
* satsningar på att offentliga mötesplatser behålls och 
möjliggörs. 
* de lokaler och anläggningar som finns i Västerviks kommuns 
regi, eller som kommunen på annat sätt stödjer bör behållas och 
utvecklas. 
* en skötselplan av allmänna grönytor, parker samt tätortsnära 

skogsmarken tas fram och fastställs. 
* FÖP:en föreslår ett antal gator som kan göras säkrare för gång 
och cykel samt framhäver behovet av att gångtunneln under väg 
35 till Piazzan behöver ses över och tillgänglighetsanpassas. 
* FÖP:en rekommenderar att förutsättningarna för 
kollektivtrafiken förbättras och restiderna till och från arbetet 
förkortas. 

Ekonomisk hållbarhet och konsekvenser 
för hållbar tillväxt 
En hållbar tillväxt bygger på en ekonomi som är långsiktigt stabil och som låter människor utvecklas, men 
i samklang med miljön och utan att slösa mer än nödvändigt på våra gemensamma resurser. Det handlar 
om att hushålla med knappa resurser. 

Kommunen har tydliga mål för att skapa hållbar tillväxt och att näringslivet ska utvecklas i syfte att öka 
sysselsättningen i kommunen. Utgångspunkten är Tillväxtverkets indikatorer. De ekonomiska 
hållbarhetsindikatorerna är inte lika utvecklade som inom miljöområdet och för den sociala hållbarheten. 
Näringslivets utveckling är starkt förknippat med infrastruktur och kommunikationer, men också 
förutsättningarna att kompetensförsörja näringslivet med rätt arbetskraft. Då gäller det både vilka 
utbildningar som erbjuds i kommunen och kommunens attraktivitet för inflyttning. 

Målområden för ekonomisk hållbarhet 
- Befolkning i balans 
- Regional utveckling 
- Arbetsmarknad och sysselsättning 
- Kommunal ekonomi 
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Hållbarhetskonsekvensanalys för ekonomisk hållbarhet enligt HKA-checklista 

Bidrar FÖP 
Överum 
till att: 

Mål Sammanfattande bedömning av 
förslag/rekommendationer FÖP Överum  

1. Befolknings-
utvecklingen i 
Överum är positiv 

Målet är att kommunens 
befolkningssammansättning på sikt 
kommer i demografisk balans och 
inflyttningen överstiger utflyttningen. 

Befolkningsutvecklingen ges förutsättningar att bli positiv genom 
att: 
* utvecklingsområden för bostäder och industri pekas ut. 
* satsningar på att offentliga mötesplatser behålls.  
* FÖP:en föreslår att nuvarande fritids- och 
rekreationsanläggningar och naturområden bevaras, används och 
utvecklas, samtidigt som nya ytor och funktioner tillförs. För att 
passa så många människor som möjligt behöver därför 
utomhusmiljöerna och anläggningarna ha varierad karaktär och 

funktion. 
* de lokaler och anläggningar som finns i Västerviks kommuns regi, 
eller som kommunen på annat sätt stödjer bör behållas och 
utvecklas. 
* en skötselplan av allmänna grönytor, parker samt tätortsnära 
skogsmarken tas fram och fastställs. 
* FÖP:en rekommenderar att förutsättningarna för kollektivtrafiken 
förbättras och restiderna till utbildningsorter förkortas. 

2. Överums 
företagsklimat 
förbättras 

Målet är att kommunen medverkar 
till att skapa fler nya och växande 

företag samt en attraktiv lokal 
utvecklingsmiljö. Kommunens 
företagsklimat gynnar ett dynamiskt 
näringsliv med bredd och tillväxt. 
Företagsklimat menas summan av de 
attityder, regler, institutioner och 
kunskaper som möter företagaren 
och den företagsamme i samhället.  

Kommunens företagsklimat förbättras indirekt genom att: 
* utvecklingsområden för bostäder och industri pekas ut. 

* bedömning ska ske vid varje enskilt fall mark ifall tillkommande 
industriverksamhet kan ske inom befintliga industriområden. 
* satsningar på att offentliga mötesplatser behålls. 
* en skötselplan av allmänna grönytor, parker samt tätortsnära 
skogsmarken tas fram och fastställs. 
* FÖP:en rekommenderar att förutsättningarna för kollektivtrafiken 
förbättras och restiderna till och från arbetet förkortas. 

3. Kommunens 
infrastruktur 
förbättras 

Målet är goda kommunikationer som 
skapar bra förbindelser till våra 

grannar, fjärde storstadsregionen och 
länderna kring Östersjön. 
Infrastruktur är inte bara vägar och 
järnvägar utan även tillgång till 
flygplatser, hamnar, kraftverk, 
eldistribution och andra anordningar 
för energiförsörjningen, vatten- och 
avloppssystem, informations- och 
kommunikationsteknik och 
utbildningsväsen. 

Kommunens infrastruktur kommer förbättras indirekt genom att; 
* förbättringar längs Tjustbanan och riksväg 35 leder till förbättrade 

möjligheter till pendling. 
* omställning ska ske till separata ledningsnät angående VA. 
* säkrare cykel- och gångbanor längs ett antal vägar. 
* det finns ett kommunalt mål om att 2020 skall 90 % av hushåll 
och företag i kommunen ha tillgång till bredband som ger minst 
100Mbit/s. 

4. Sysselsättningen 
inom kommunen 
ökar 
(arbetsmarknad) 

Målet är att sysselsättningen ska öka 

så att arbetslösheten i kommunen är 
lägre än riksgenomsnittet. 
Ungdomsarbetslösheten ska minst 
halveras. 

Sysselsättningen inom kommunen påverkas inte i någon större 

omfattning, positivt är dock att; 
* utvecklingsområden för bostäder och industri pekas ut. 
* bedömning ska ske vid varje enskilt fall mark ifall tillkommande 
industriverksamhet kan ske inom befintliga industriområden. 
* förbättringar längs Tjustbanan och riksväg 35 leder till förbättrade 
möjligheter till pendling. 
* FÖP:en rekommenderar att förutsättningarna för kollektivtrafiken 
förbättras och restiderna till och från arbetet förkortas. 

5. Kommun-
koncernens 
ekonomi stärks 

Målet är att Västerviks kommun har 
sunda kommunala finanser baserade 

på ett generationssolidariskt 
perspektiv. 

Kommunkoncernens ekonomi påverkas inte i någon större 
omfattning, positivt är dock att; 

* fler invånare kan komma i arbete, vilket ökar produktion och 
konsumtion samt skapar en bredare skattebas. Lyckas kommunen 
att genom god planberedskap och utveckling av tätortsmiljön skapa 
bättre förutsättningar för handel kan det leda till att fler 
konsumenter spenderar sina pengar i Överum. 
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Nollalternativ 
FÖP Överum ska även bedömas utifrån ett nollalternativ. Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling i 
Överum, om kommunens förslag och rekommendationer inte genomförs. 

FÖP:en föreslår förespråkar bland annat förbättringar av pendlingen och för gång och cykel samt ökad 
attraktivitet av grön- och blåstruktur. 

En prioriteringsordning förslås för en förbättrad funktion för tågstationen och busshållplatserna. 
Trafikverket uppmanas att vidta åtgärder som förkortar restiderna Tjustbanan, respektive Riksväg 35. 
Gator i samhället som ska göras säkrare för gång och cykel pekas ut. En skötselplan föreslås tas fram för 
attraktiva grönytor i och i direkt anslutning till Överum med hänsyn till rekreationsmöjligheter, naturvård 
och kulturvård. 

Om inte FÖP Överum genomförs och kollektivtrafiken, eller pendlingsstråken inte stärks, eller 
skötselplaner inte tas fram för att göra de tätortsnära grönområdena mer attraktiva finns en risk att 
Överums upplevda attraktivitet inte ökar att befolkningstrenden fortsätter nedåt i Överum och att fler hus 
står och förfaller. 

Om inte Övre Knäppet, Nedre Knäppet och Staten rivs kommer det leda till att husen står och förfaller. 


