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NÄRING
 
De  viktigaste  näringslivsgrenarna  i  Emmaboda 
kommun är tillverknings‐, glas‐ och träindustri. Till‐
verkningsindustrin  sysselsätter  flest  människor, 
över  50  procent.  Flest  företag  i  Emmaboda  kom‐
mun  finns  däremot  inom  jord‐  och  skogsbruket. 
Handeln  i  kommunen  är  främst  koncentrerad  till 
centralorten Emmaboda. 
 
Framgångsrika  företag  är en  förutsättning  för  till‐
växt  och  välstånd.  Centrum  Sydost  bildades  1994 
för  att bli  Emmabodas  lokala utvecklingscentrum. 
Målet  för  verksamheten  är  att  stimulera  företa‐
gandet  genom  ett  konstruktivt  samarbete mellan 
företag,  kommun  och  andra  organisationer. Man 
vill skapa en attraktiv miljö och goda förutsättning‐
ar för utveckling av företag och företagande. Cent‐
rum  Sydost  ska  vara  en  tydlig mötesplats  för  att 
uppnå  samverkan,  samarbete  och  utvecklande 
aktiviteter. 
 
En  ständigt  aktuell  fråga  är  tillgången  på  kompe‐
tent  arbetskraft  för  verksamheter  i  kommunen. 
Pendlingsmöjligheterna kan vara avgörande för om 
en arbetsplats är intressant eller inte. Därför är det 
viktigt  för  kommunen med bra  järnvägs‐ och väg‐
standard  och  att  allmänna  kommunikationer  fun‐
gerar bra. 
 

Emmaboda  fastighets  AB  är  kommunens  fastig‐
hetsbolag med uppgift att hyra ut och bygga  loka‐
ler  till näringslivet. Bolaget arbetar även med köp 
och  försäljning  av  näringsfastigheter  samt  söker 
lokaliseringar  för  företag  i  kommunen.  I  fastig‐
hetsbeståndet  finns  industrilokaler,  kontorsbygg‐
nader och  lokaler  för handel. Fastigheterna  finns  i 
kommunens tätorter och merparten  i centralorten 
Emmaboda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Träindustri 
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Mål 
Ett  starkt näringsliv är en viktig  fråga  för kommu‐
nens utveckling och därmed också för planering av 
mark  och  vatten.  Emmaboda  kommun  ska  ha  ett 
aktivt näringsliv  inom  flera näringslivsgrenar, med 
goda  förutsättningar  för en positiv vidare utveckl‐
ing. 
 
Kommunen ska ha mark tillgänglig för olika sorters 
näringar och verksamheter, till exempel för upple‐
velseindustri och handelsetablering. Lämpliga om‐
råden ska finnas  i närheten av flera tätorter  i kom‐
munen. 
 
Genom  samverkan  kan  nya  intressenter  enkelt 
lotsas rätt för att få de kontakter som behövs. 

Strategi 
Emmaboda kommun ska 

 aktivt arbeta med  tillgången på mark med 
olika  förutsättningar  och  för  olika  sorters 
verksamheter på flera platser i kommunen. 

 arbeta  aktivt  och  kreativt  med  att  tillgo‐
dose  lokalbehov  för  befintliga  växande 
verksamheter och för nyetableringar. 

 synliggöra  och  marknadsföra  Emmaboda 
kommun  som etableringsort. Arbetet med 
den  fysiska  planeringen  bör  fokusera  på 
mark  för  verksamheter  som  kompletterar 
de som redan finns. Exempel på komplette‐
rande  inriktningar  kan  vara  åretruntverk‐
samheter  och  besöksnäring  inriktad  på 
barn. 

 aktivt  arbeta  med  infrastrukturfrågor 
såsom väg, järnväg, terminal, kollektivtrafik 
för att ge näringslivet goda förutsättningar 
att finnas i Emmaboda kommun. 

 verka  för  att,  genom  att  erbjuda  utbild‐
ningar  inom  vuxenutbildningen  och  på 
gymnasial  och  eftergymnasial  nivå,  kunna 
tillgodose  efterfrågad  kompetens  hos  det 
lokala  näringslivet.  Utbildning  kan  utveck‐
las i samverkan med Linnéuniversitetet. 

 arbeta  med  förståelse  för  företagandets 
villkor,  vilket  bland  annat  innebär  effektiv 
myndighetshantering,  lotsande  arbetssätt 
och kunden i centrum. 

 verka för stöttning av små och medelstora 
företag så att de kan växa. 
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AREELLA NÄRINGAR 

Jord‐ och skogsbruksnäringarna och har stor inver‐
kan  på  landskapsbilden  och  naturmiljön.  Det  är 
därför nödvändigt att dessa näringar kan utvecklas 
på ett rationellt, men för miljön, godtagbart sätt. 
 
Skogsbruk 
Skogsbruket spelar en viktig  roll  i kommunens nä‐
ringsliv. Den är en näring med betydelse för syssel‐
sättning,  friluftsliv,  energiförsörjning,  biologisk 
mångfald  och  levande  landsbygd.  Det  finns  ett 
behov av att skogsbruket ska visa ökad natur‐ och 
miljöhänsyn,  till  exempel  vid  särskilt  känsliga 
skogstyper  som  sumpskogar,  ädellövskogar  och 
tätortsnära  skogar,  liksom  inom  rekreationsområ‐
den. 
 
Jordbruk 
En av de branscher som idag är under stark föränd‐
ring  återfinns  inom  jordbruket.  Konkurrensen  är 
tuff  och  allt  fler  gårdar  upphör  att  existera  som 
brukande  enheter.  Detta  är  ett  stort  bekymmer 
inte  bara  för  näringen  utan  också  för  landskaps‐
vården. En av förutsättningarna för ett öppet land‐
skap och bevarandet av värdefulla naturmiljöer är 
ett djurhållande aktivt jordbruk. 
 
 
 
 
 
 

Mål  
Inom kommunen skall bedrivas ett aktivt och pro‐
duktivt skogsbruk där stor hänsyn visas natur och 
miljö. 
 
Mark  som  har  betydelse  för  skogs‐  och  jord‐
bruksnäringen  ska  skyddas mot  åtgärder  som på‐
tagligt  kan  försvåra  ett  rationellt  skogsbruk.  I 
mindre  omfattning  kan  skogsbruksmark  komma 
att tas i anspråk för utbyggnad av tätorter.  
 
Balans råder mellan det rationella skogsbruket och 
den nödvändiga natur‐ och miljöhänsynen som ska 
visas. 
 
Kommunen  ska  ha  goda  förutsättningar  för  en 
uthållig jordbruksnäring. Där finns även småskaliga 
jord‐ och skogsbruk. 

Strategi 
Samverkan  mellan  jord‐  och  skogsbruksnäringen 
och kommunen bör kunna utvecklas  i syfte att be‐
hålla vår levande landsbygd. 
 
Det småskaliga  jord‐ och skogsbruket  i kommunen 
ska värnas. 
 
Lokal  upphandling  av  produkter  från  jord‐  och 
skogsbruket skall aktivt stödjas, dock med hänsyn 
tagen till givna ramar. 
 
Kommunen kan medverka  till nyetableringar  samt 
till utveckling och avsättning av produkter. 
 
Kommunen ska arbeta  för en ökad natur‐ och mil‐
jöhänsyn inom skogs‐ och jordbruksnäringarna. 
 
En  stor  potential  för  besöksnäringen  finns  i  kom‐
munens naturmiljöer. Detta intresse krockar ibland 
med  skogs‐ och  jordbruksintressen. För att kunna 
använda  naturmiljöer  som  en  resurs  inom  till  ex‐
empel  turismnäringen behöver  kommunen  arbeta 
för att ökad hänsyn visas natur‐ och miljöområden. 
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NÄRING – övrigt 

Täktverksamhet 
Frågor rörande olika former av täkter regleras i dag 
i  miljöbalken.  Tillstånd  för  täkt  krävs  vad  gäller 
sten, grus,  sand,  lera,  jord,  torv och  andra  jordar‐
ter.  I  Emmaboda  kommun  finns  idag  täkter  för 
utvinning av grus, berg och morän. 
 
Med hänsyn  till naturgrusets värden  för grundvat‐
tenbildningen och  för naturvården är ny  täktverk‐
samhet med naturgrus  i princip  inte  längre möjlig. 
Behovet  av mindre materialmängder bör  tillgodo‐
ses genom krossning av bergmaterial. 
 
Inom  områden  med  befintliga,  eller  framtida, 
grundvattentäkter  skall  täktverksamhet  inte  före‐
komma. 
 
Inom områden där särskilt hög radonhalt föreligger 
skall  utvinning  av  bergkross  undvikas  för  bygg‐
nadsändamål.  Byggnation  i  högriskområden  skall 
ske radonsäkert och  i normalriskområden med ett 
radonskyddat  utförande.  Sådana  områden  finns, 
enligt  aktuella mätningar,  inte  i  Emmaboda  kom‐
mun  men  försiktighetsprincipen  gäller  för  plan‐
läggning och bebyggelse för att förhindra förhöjda 
radonhalter. 
 
Täktverksamheter  med  tillstånd  i  Emmaboda 
kommun  visas  på  karta  i  kapitlet  ”Bebyggelse”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Täktverksamhet  
i kommunen 


