MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Emmaboda kommun gränsar administrativt till kom‐
munerna Nybro, Kalmar, Torsås, Karlskrona, Ronneby,
Tingsryd och Lessebo. Dessa gränser markerar sällan
naturliga gränslinjer. Den fysiska planeringen, i till
exempel miljö‐, turism‐ och avfallsfrågor, behöver
ofta istället behandlas som en mellankommunal ange‐
lägenhet för att ett bra resultat ska kunna uppnås.

transportförbindelser behövs för att kunna ta del av
den lokala och regionala arbetsmarknadsregionen
men också för en regional kundmarknad. Järnvägen
bör utvecklas för att också erbjuda pendeltrafik över
de administrativa gränserna. För att ge intressanta
miljövänliga alternativ till bilen krävs bra kollektiva
tåg‐ och busstransporter.

En avgörande samordningsroll, inom samhällsplane‐
ringen för Emmaboda kommun, har länsstyrelsen i
Kalmar län som ska bevaka mellankommunala intres‐
sen.

Viktiga frågor för Emmaboda kommun är:
 Spårförbättringar på Kust till kustbanan
 Förbättring av stationsområdet i Emmaboda
 Vissefjärda som pendlingsort
 Införa pendeltågstrafik i regionen

Emmaboda kommun ska vid upprättande, föränd‐
ringar och genomförande av planer samråda med
länsstyrelsen, Regionförbundet, andra kommuner,
offentliga organisationer och liknande, kring frågor
som nedan redovisats som mellankommunala intres‐
sen
Infrastruktur
Flygplats: Emmaboda kommun ligger strategiskt pla‐
cerat mellan flygplatserna i Kalmar, Växjö och Ron‐
neby som alla nås inom en timme med bil. Med tåg
kan kommuninvånarna nå flygplatsen i Köpenhamn
på tre timmar. Det ligger i Emmaboda kommuns in‐
tresse att tillgången på flygkommunikationer är fort‐
satt goda.
Järnvägar: En bra transportinfrastruktur är mycket
viktigt för regionens tillväxt och utveckling. Goda

Det finns också ett organiserat samarbete mellan
elföretagen, för att minska eventuella störningsef‐
fekter eftersom landets elförsörjning, på flera sätt,
är uppbyggt som en övergripande teknisk infra‐
struktur.
Bredbandsutbyggnad: Regionen har satsat på
bredbandsutbyggnad som en tillväxtåtgärd. För
framtiden är uppdateringen av IT‐kommunika‐
tionerna en fortsatt viktig mellankommunal ut‐
vecklingsfråga.

Bilvägar: Den höga andelen landsbygdsboende är i
stor utsträckning bilberoende. Detta ger ett behov
av ett väl underhållet vägnät.
Den södra infarten till samhället Boda Glasbruk pas‐
serar genom Nybro kommun och underhållet av
vägen utgör ett tydligt intresse för Emmaboda kom‐
mun. Andra viktiga vägar för kommunen beskrivs i
kapitlet ”Trafik”.
Gamla och nya vägbron i Fur
Ledningsstråk: Högspänningsledningar och liknande
går över kommungränser. I dessa fall kan markan‐
vändningsintressen i Emmaboda kommun behöva
samordnas med angränsade kommuners.
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Vatten och vattenkvalité
Emmaboda kommun tillhör Södra Östersjöns vat‐
tendistrikt, som arbetar efter vattnets gränser, inte
efter läns eller kommungränser. Detta för att, på
bästa sätt, kunna uppfylla de angivna miljökvali‐
tetsnormerna för vatten.
Miljösamverkan Sydost är ett projekt för samverkan
mellan miljöhandläggare i Gotlands och Kalmar län.
Till exempel har projekt drivits för att ge kommu‐
nerna handledning i arbetet med det åtgärdspro‐
gram som skapats av Myndigheten i Södra Öster‐
sjöns vattendistrikt.
Vattenavrinningsområden följer inte administrativa
gränser och vattenfrågor blir därför viktiga samar‐
betsfrågor. Vattenutnyttjandet, både uppströms
och nedströms, måste samordnas. Samverkan mel‐
lan kommunerna i Lyckebyåns avrinningsområde
äger rum redan idag vid till exempel höga flöden.
Vattenkraft är en annan företeelse som påverkar
flödet i ån och som därför måste kommuniceras
mellan kommunerna.
Lyckebyåns avrinningsområde är det största i Em‐
maboda kommun. Både Karlskrona och Emmaboda
kommuner är beroende utav vatten från ån för
dricksvattenförsörjningen. Alternativ saknas och
därför stödjer Emmaboda kommun förslaget som
initieras av länsstyrelsen i Blekinge att Lyckebyån
blir ett riksintresse för dricksvattenförsörjningen.

”Lyckebyåns vattenförbund” bildades 1988 för att
ta tillvara och samordna de som på något sätt har
tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten. Lyckebyån
påverkar många människor i avrinningsområdet på
olika sätt. Vattenförbundet för Lyckebyån består
av kommuner, kraftföretag, markavvattningsföre‐
tag och fiskevårdsföreningar. Till exempel är skydd
för dricksvatten och klimatanpassningsfrågor, dit
såväl risk för översvämningar som för torrperioder
hör, viktiga att behandla mellankommunalt.

Tillgången på vatten för kommunal och industriell
vattenförsörjning är, speciellt under torrperioder,
begränsad. Detta gör att andra kommuner gör
anspråk på regleringsmöjligheter av sjöar inom
Emmaboda kommun för att säkra tillgången på
vatten. Karlskrona gör anspråk på reglering av sjön
Törn och Lessebo gör anspråk på reglering av sjön
Läen.

Idag finns ett samlat vattenråd för Nättrabyån,
Silletorpsån, Lyckebyån tillsammans med vatten‐
dragen öster om Lyckebyån i Blekinge. Syftet med
Vattenrådet är främst att sprida kunskap och bilda
grupper som arbetar med en viss fråga. Vattenrå‐
det har också viss möjlighet att påverka beslut och
åtgärder. Vattenråd finns också för Bruatorpsåns,
Hagbyåns,
Halltorpsåns,
Ronnebyåns
och
Ljungbyåns avrinningsområden.
Samordnad recipientkontroll i vattendrag, vars av‐
rinningsområden delvis berör kommunen, finns i
Lyckebyån, Ronnebyån och Ljungbyån. Det betyder
att långsiktiga förändringar av vattenkvaliteten kan
upptäckas och, vid behov, åtgärder vidtas.
Den nya vattentäkten och reningsverket söder om
samhället Boda Glasbruk ligger i Nybro kommun.
Emmaboda kommun förutsätter att Nybro beaktar
kravet på fortsatt användande av recipienten för
utsläpp av behandlat avloppsvatten i sin planering.
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Lyckebyån vid Åby

En regional vattenförsörjningsplan håller på att tas
fram för Kalmar län. Två av de viktiga vattenföre‐
komster som berör Emmaboda kommun, förutom
Lyckebyån, som finns med i det arbetet beskrivs
översiktligt här: Sjön Läen är en gemensam resurs
för Kronobergs och Kalmar län och försörjer idag
Lessebo med vatten. Ett större uttag kunde vara
intressant att utreda. En liten del av Hagbyåns av‐
rinningsområde sträcker sig också in över Emma‐
boda kommun. Ån och sjön Hultebräan är viktiga
resurser för infiltration till Nybroåsen och behöver
därför visas hänsyn ur ett vattenförsörjningsper‐
spektiv. Lokalt i Emmaboda kommun ingår vatten‐
försörjningsfrågorna i arbetet med att ta fram en
Va‐plan.

Avfall
Hanteringen av avfall måste samordnas mellan
kommunerna. Ökad regional samverkan behövs för
att lösa framtidens avfallshantering, till exempel
genom gemensamma anläggningar för omhänder‐
tagande. Idag finns ett avtal med Karlskrona kom‐
mun, som tar emot hushållsavfall, matavfall och
grovavfall från Emmaboda kommun.
Räddningstjänst
Räddningstjänstförbundet Emmaboda ‐ Torsås
(RFET) bildades år 2006 med uppgift att svara för
räddningsverksamheten i Emmaboda och Torsås
kommuner. Emmaboda kommun avser att fort‐
sätta samarbetet.

Turism
Turismen är betydelsefull för Emmaboda kommun
då den skapar arbets‐ och näringstillfällen på
landsbygden. Ett fortsatt samarbete i regionen är
mycket värdefullt.
Viktiga frågor inom turism som sträcker sig utanför
kommunen är:
 Glasriket som destination
 Varumärket Småland
 Koncept kring temat Vilhelm Moberg
 Nya koncept som ökar besöken till kommu‐
nen och regionen

Energi
Vindkraft: Områden, lämpliga för vindkraft, sträck‐
er sig över kommungränserna. Samtliga av de ut‐
pekade riksintressena i Emmaboda kommun är
placerade över eller i närheten av kommungrän‐
serna. De måste därför behandlas som mellan‐
kommunala frågor.
Luft
Kalmar läns Luftvårdsförbund verkar för bättre luft
i Kalmar län och Emmaboda kommun är medlem i
förbundet. Syftet är att bevaka luftkvaliteten från
hälso‐ och miljösynpunkt samt följer upp hur ut‐
släppsbegränsningarna påverkar försurning och
klimat.
Café i Duvemåla
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