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4inledning

inledning

Gislaveds kommuns miljöbokslut är ett underlagsma-
terial till kommunens årsredovisning som beskriver 
kommunens samlade miljöarbete under 2012. Miljö-
bokslutet redovisar kommunens miljöarbete utifrån de 
nationella miljömålen för att harmonisera med regionalt 
och nationellt miljöarbete. Gislaveds kommuns miljö-
arbete berörs av 14 av de 16 nationella miljömålen. 
Undantagna är miljömålen Storslagen fjällmiljö och Hav 
i balans samt Levande kust- och skärgård.   En indel-
ning av miljömålen har gjorts i fyra grupper; Klimat, luft 
och hälsa, Vatten, God bebyggd miljö och Landskap, 
djur	och	växter.	Några	av	miljömålen	förekommer	i	flera	
grupper.	Utöver	dessa	grupper	finns	också	ett	avsnitt	
om övergripande miljöarbete och interna miljöarbeten 
och projekt.

I miljöbokslutet görs också bedömningar ur ett kom-
munalt perspektiv över måluppfyllelsen för några av 
miljömålen eller över delar av miljömålen.

I mål och budget för 2012 redovisas visionen för Gisla-
veds kommun:
•	 I Gislaveds kommun får du tid på ett annat sätt. Här 

är det nära till jobbet, naturen, vännerna och familjen, 
nära mellan människor och nära till de gemensamma 
besluten.

•	 I Gislaveds kommun är inget omöjligt. Samarbete 
och ömsesidigt förtroende gör Gislaved till en kom-
mun där steget är kort från tanke till handling. Kan 
du säga det, så kan du göra det.

•	 I Gislaveds kommun kan vi konsten att förvåna. Från 
en industri som servar framtiden med kunnighet och 
klipskhet till en kulturverksamhet utöver det vanliga. 
Här	får	du	nytta	av	din	nyfikenhet.

Utifrån visionen är det i budgeten satt övergripande 
mål och följande har bäring på miljöfrågorna och kom-
mer att hanteras i detta bokslut.
- Gislaveds kommun ska i samverkan med närliggande 

kommuner ha god infrastruktur i form av järnvägar, 
vägar och GC-vägar samt nät för IT och VA.

- Gislaveds kommun ska ha en väl fungerande kollek-
tivtrafik,	oberoende	av	administrativa	gränser.

- Gislaved kommun ska erbjuda en miljö som skapar 
trygghet och säkerhet.

- Gislaveds naturtillgångar – skogarna ,sjöarna och 
varierande landskap – ska utvecklas och användas 
för boende, rekreation och upplevelser.

- Gislaveds kommun ska arbeta för att nå ett långsik-
tigt hållbart samhälle med en god livsmiljö utifrån ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

- Gislaveds kommun ska medverka till att uppnå de 
nationella och regionala miljömålen.

Där	konkretiserade	mål	finns	redovisas	dessa	under	
respektive ämnesområde. 
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Gislaveds bedriver ett mångskiftande miljöarbete inom 
många ämnesområden och verksamheter. Vägledande 
och styrande är förutom lagstiftningen en rad nationel-
la, regionala och kommunala mål, strategier och pro-
gram. Men den internationella dimensionen påverkar 
också. Tydligast är det där olika EU-direktiv omsätts i 
svensk lagstiftning, exempelvis ramdirektivet för vatten 
eller EU:s kemikalielagstiftning REACH. Också EU:s 
långsiktiga miljömål i Europa 2020 påverkar alltmer 
nationella prioriteringar som styr insatser också på lokal 
nivå.

Samlande för allt miljöarbete är de nationella miljömålen 
som också omsatts i regionala miljömål och strategier. 
En del av det kommunala miljöarbetet är att delta i det 
regionala åtgärdsarbetet och att omsätta och införa 
detta på lokal nivå. De gemensamma åtgärdsprogram-
men har drivits intensivt under året och Gislaveds kom-
mun är en av fyra kommuner i länet som har uppfyllt 
sina åtaganden i det så kallade 20-stegsprogrammet.

I	länet	finns	numer	också	ett	klimatråd	med	repre-
sentanter för länsstyrelse, kommuner, näringsliv och 
organisationer. Avsikten är att driva länets arbete med 
att nå länets långsiktiga mål för klimat och energi. Till 
klimatrådet har också fokusgrupper inom olika ämnes-
områden knutits i vilka kommunen deltar.  

Ett samarbete har under året också utvecklats mellan 
GGVV- kommunernas i miljöstrategiska frågor. Syftet 
var till en början att bilda ett nätverk för kunskapsöver-
föring och idéspridning men mer konkreta samarbeten 
har börjat ta form, exempelvis inom vindkraftsfrågor 
och gemensamma arrangemang inom Earth Hour.

Det kommunala miljöarbetet styrs av kommunens egna 
långsiktiga ställningstaganden i strategiska dokument 
som exempelvis kommunens översiktsplan, klimat- 
och energistrategierna samt avfallsplan. Till de stra-
tegiska dokumenten är ofta åtgärdsprogram knutna. 
Särskilda insatser och åtgärder kan också formuleras 
som konkretiserade mål i kommunens årliga mål och 
budgetbeslut. Uppföljning görs dels i kommunens 
generella måluppföljningssystem samt i form av särskilt 
miljöbokslut.  



Ingående miljömål: Giftfri miljö, Bara naturlig 
försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Begränsad klimatpåverkan.

begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels-
produktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans 
med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås.
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växTHuSGaSuTSLäpp
Växthusgaser är gaser i atmosfären som bidrar till 
att medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste 
växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid och 
fluorföreningar.	Koldioxiden	är	den	viktigaste	växthus-
gasen, som släpps ut mest.

På grund av en viss eftersläpning i energi- och kli-
matstatistiken redovisas här statistiken för år 2010. 
Utsläppen av växthusgaser inom Gislaveds kommun 
har ökat med 1,5 procent från år 2009 till 2010 och 
ligger	nu	på	162	709	ton.	Av	detta	står	koldioxiden	för	
62,9 procent. Målet enligt kommunens klimatstrategi 
är att till år 2020 klara en koldioxidutsläppsnivå som är  
2,5 ton per invånare och år. För år 2010 var siffran 3,5 
ton per invånare.

Transportsektorn står för den största mängden utsläpp 
av växthusgaser. Ganska långt därefter kommer jord-
bruket och på tredje plats hamnar energiförsörjningen.

Vad gäller oljeanvändningen i kommunen så har den 
minskat under 2011. Under 2009 och 2010 ökade 
oljeanvändningen på grund av de kalla vintrarna. 

Utsläpp av växthUsgaser 2010 - Fördelning

transporter 41,2%

JordbrUk 24,3%

energiFörsörJning 18,8%

arbetsmaskiner 7%

indUstriprocesser 4,2%

avFall och avlopp 3,%

lösningsmedel 1,2%

bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE  
Växthusgasutsläppen har inte minskat utan tvärtom 
ökat svagt. Den mest påverkande sektorn i kommu-
nen,	trafiken,	redovisar	ökande	bensin-	och	dieselan-
vändning. Positivt är att oljeanvändningen åter minskar. 

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Åtgärdsarbetet	har	ökat	på	flera	områden,	utbygg-
nad	av	fjärrvärme,	energieffektiviseringsåtgärder,	fler	
miljöbilar i den kommunala organisationen är exempel 
på detta. För att uppnå långsiktiga kommunala och 
nationella mål krävs ett kraftigt utökat åtgärdsarbete 
framförallt inom transportsektionen.
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TRaFIKENS mILjÖpÅvERKaN
Gislaveds kommuns invånare kör mycket bil. I kommu-
nen	finns	det	totalt	15	310	personbilar,	av	dem	är	
1	657	miljöbilar	vilket	motsvarar	10,8	procent.	Kom-
muninvånarna	har	i	snitt	kört	745	mil	under	2011	och	
har en genomsnittlig bränsleförbrukning på 125 liter di-
sel och 465 liter bensin per invånare. Både körsträckan 
och bränsleförbrukningen för kommunen ligger över 
genomsnittet för länet och för riket. Kommunen ligger 
på	samma	nivå	som	flera	kommuner	i	Norrland.

Trenden är också att den totala användningen av 
bensin och diesel ökar. Levererade mängder inom 
Gislaveds	kommuns	geografiska	yta	ökar	mellan	2010	
och 2011. Sedan några år tillbaka är också dieselan-
vändningen högre än bensinanvändningen. (Räknat på 
alla typer av fordon).

Resande i den kommunala organisationen
Under de första kilometrarna är bilens utsläpp av farliga 
ämnen 50-60 gånger högre per kilometer än efter det 
att motorn blivit varm och katalysatorn börjat fun-
gera fullt ut. De korta bilresorna står för 3,1 procent av 
körsträckan men för hela 26 procent av utsläppen.

För	att	minska	biltrafikens	miljöpåverkan	försöker	kom-
munen att i så stor utsträckning som möjligt använda 
miljöbilar. 2012 fanns det 103 personbilar inom den 
kommunala	organisationen.	Av	dem	var	72,	(69	pro-
cent) miljöbilar. Detta är en ökning av antalet person-
bilar med 21 jämfört med föregående år. Ökning beror 
främst på att kommunen tar över hemsjukvården 2013 
och bilarna registrerats i slutet på 2012.

körsträcka mil per invånare 2011

riket 645

Jönköpings län 701

norrbottens län 740

gislaveds kommUn 745

bensin respektive 
dieselFörbrUkning (exkl 
arbetsFordon)
per invånare 2011

bensin diesel

riket 405 106

länet 440 113

gislaveds kommUn 465 125

milJöbilar i den kommU-
nala organisationen

drivmedel

antal

gas 26
etanol 38
el 1
diesel 7
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Under året har kommunen fått sin första elbil. Det är 
en Renault Kangoo, som efter en uppmärksammad 
namntävling	då	259	namnförslag	inkom,	fick	namnet	
Elmer. Elmer ingår i kommunens bilpool och har en egen 
elbilsparkering med laddstolpe på parkeringen utanför 
kommunhuset. Elmer är en mycket tystgående bil som 
beräknas att gå 12 mil på en laddning. 

Kommunens bilpool består av 25 bilar, 1 diesel-, 4 gas-, 
en bensin-, 1 el- och 18 etanolbilar. Etanolbilarna har till 
84 procent tankats med etanol. Målet är att etanolbilarna 
till 100 procent ska tankas med etanol, men att nå det 
målet kan dock vara svårt eftersom det fortfarande inte 
finns	möjlighet	att	tanka	etanol	överallt.	

Under	2012	kördes	poolbilarna	37	923	mil,	vilket	enbart	
är en ökning med 681 mil jämfört med år 2011. 
Kommunanställda	kör	67	479	mil	med	egen	bil	i	tjäns-
ten vilket är ungefär i samma nivå som föregående år. 
Allra mest körs kommunens förvaltningsbilar (exklusive 
räddningstjänstens bilar) som 2012 rullade 159 816 mil. 
Sammanlagt har Gislaveds kommuns förvaltningsorgani-
sation (exklusive räddningstjänsten) under 2012 kört 266 
029 mil, vilket motsvarar 66 varv runt ekvatorn.

Kommunen jobbar kontinuerligt med att minska antalet 
resor, som görs med bil för att istället öka andelen resor 
med	kollektivtrafiken	och/eller	cykeln.	I	kommunhuset	
finns	både	vanliga	cyklar	och	elcyklar	som	används	för	
tjänsteresor inom Gislaveds tätort. För att underlätta för 
kommunanställda	att	åka	kollektivt	finns	det	på	sex	olika	
platser i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar ut-
placerat	kollektivtrafikkort	att	använda	vid	resor	i	tjänsten.	
Under året har omkring 240 sådana resor genomförts.

AntAl resor med de kommunAlA

kollektivtrAfikkorten

ArbetsplAts AntAl 
resor 

VAnligAste rese-
målet

kommUnhUset 60 Jönköping

iFo 14 Jönköping

gislow 116 anderstorp

gärdeskolan 41 smålandsstenar

åsenskolan 3 värnamo/gislaved/
Jönköping

klockargården 4 gislaved
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KLImaTSTRaTEGINS
ÅTGäRdSpRoGRam
Energianvändningen i kommunen som helhet
För år 2010  hamnade energianvändningen i kommu-
nen på 1,1 TWh. Detta motsvarar en energianvändning 
på	37	MWh	per	invånare.	Energianvändningen	i	kom-
munen är fortfarande hög vilket delvis har sin förklaring 
i	den	energikrävande	industrin	som	finns	i	kommunen.	
Användningen av el  står för 53 procent av energian-
vändningen	och	de	fossila	bränslena	för	37	procent,	
enbart 9,8  procent är förnyelsebar energi. Målet enligt 
kommunens klimatstrategi är att lokalt producerad 
förnyelsebar energi ska utgöra minst 20 procent av den 
totalt omsatta energin i kommunen.

Energifrågor inom näringslivet
Under 2011 drev kommunen och näringslivsbolaget ett 
projekt för att hjälpa företagen i kommunen med ener-
gieffektiviseringsfrågor. Kommunens alla företag bjöds 
in till möten där energifrågorna diskuterades. Länssty-
relsen i Jönköpings län och Enterprise Europé Network 
gick igenom olika stöd och hjälpmedel samt erbjöd 
företagen att, genom länsstyrelsen, starta nätverk i 
kommunen. Där skulle de gemensamt arbeta med 
energifrågor, prova på olika effektiviseringslösningar 
och erbjuda varandra den information, erfarenhet och 
kunnande just inom deras företag.

Det fanns ett intresse hos en del företag i kommunen 
att starta ett gemensamt nätverk. Dock var detta något 
som aldrig genomfördes bland annat på grund av 
personalbyten på Länsstyrelsen, vilket gjorde att pro-
jektstarten drog ut på tiden, och som i sin tur bidrog till 
att en del större företag tappade intresset och därmed 
föll hela nätverk. 

Den kommunAlA orgA-
nisAtionens energimix

2012 2011

el 48 53

FJärrvärme 26 23

gas 22 20

olJa 2 2

biobränsle 1 2

energiförbrukning i kom-
munAlA VerksAmheter

2012
kWh/m2

2011
kWh/m2

skolor 161 161

Förskolor 193 195

äldreomsorg 199 189

Förvaltning 173 170

Fritid 241 210

Energistatistik för kommunens fastigheter
Den sammanlagda energiförbrukningen för den kom-
munala organisationen, exklusive bolagen, är för året 
46	973	000	kWh	vilket	motsvarar	en	energianvändning	
på	187	kWh/m².	Detta	är	en	ökning	ifrån	föregående	år	
då	kommunen	använde	181	kWh/m².	Den	energimix	
som den kommunala organisationen använder består 
till största delen av förnyelsebart producerad el. Mäng-
den fjärrvärme kommer succesivt att öka i takt med att 
utbyggnaden av fjärrvärmenätet framskrider. 

Det som fortfarande saknas är utbyggnad av solfångare 
och/eller	solceller	på	kommunala	fastigheter.	Målet	en-
ligt energistrategin är att utrusta minst 10 kommunala 
anläggningar med solfångare till år 2020. Än så länge 
finns	solfångare	på	en	anläggning	och	planer	på	att	
sätta upp solceller på ytterligare en anläggning.
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bIoGaS
Nya initiativ har tagits när det gäller biogasutvecklingen. 
Under senhösten har ett arbete påbörjats för att utreda 
vilka	möjligheter	och	potential	som	finns	till	biogaspro-
duktion i kommunen. Det innebär bland annat utreda 
hur kommunala resurser som matavfall och slam kan 
samordnas med andra rötsubstrat som stallgödsel och 
att utveckla de initiativ som redan tagits, exempelvis 
Reftele Biogas, till att etablera biogasproduktion i kom-
munen. 

Energieffektiviseringsåtgärder inom de kommu-
nala verksamheterna

Konkretiserat mål: Fortsatt arbete med energieffektivi-
sering enligt antagen klimat- och energistrategi.

Regeringen har beslutat om en förordning om statligt 
stöd till de kommuner och landsting som arbetar stra-
tegiskt med energieffektivisering i den egna verksam-
heten. Ett årligt stöd på 280 000 kronor betalas ut till 
kommunen, av Energimyndigheten, för att ta fram och 
genomföra en energieffektiviseringsstrategi. 

Under 2012 har konverteringen från olja till bergvärme 
i Ås skola färdigställts. Skolan har varit en av de större 
kvarvarande oljeförbrukarna i kommunen. Fastighets-
nämnden har tecknat avtal om biogas till 12 fastigheter 
i Gislaved och Anderstorp. Fem objekt i Gislaveds tätort 
har konverterat från gas till fjärrvärme. Tilläggsisolering 
har genomförts på Ekbackens förskola i Burseryd och 
en ny styr- och övervakningsutrustning har installerats 
på Lugnet i Broaryd. Belysningen i Gisle sportcenter, på 
Ekbackens förskola och Gyllenforsskolan samt utom-
husarmaturer	har	på	ett	flertal	ställen	har	bytts	ut.

En gruppbostad har under året byggts på Skoma-
kargärdet. Gruppbostaden har projekterats med en 
övergripande	energiprofil	men	man	valde	att	inte	
klassificera	projektet	som	passivhus	beroende	på	
verksamhetens	specifika	behov.	Byggnaden	uppfyller	
passivhuskraven för isolering och som uppvärmnings-
källa valdes bergvärmepump. Utan att uppfylla alla 
klassificeringskraven	beräknas	gruppboendet	få	en	
energiförbrukning	av	köpt	energi	på	43	kWh/m2. Ett 
äkta	passivhus	beräknas	förbruka	25	kWh/m2

Gruppbostad på Skomakargärdet
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vINdKRaFT
Diskussionerna kring olika vindkraftsetableringar har 
under året varit intensiva. De norra delarna av Gislaveds 
kommun tillsammans med angränsande områden i 
grannkommunerna har visat sig vara ett högintressant 
område för vindkraftsetableringar. Även i andra delar 
av kommunen pågår prövningsprocesser för både 
mindre och större vindkraftsparker. Mycket resurser 
har åtgått till att svara upp mot de olika pågående 
prövningsprocesserna hos både länsstyrelsen (större 
vindkraftsparker) och hos kommunen (mindre parker 
och	enskilda	verk).	Fem	parker	med	totalt	ett	70-tal	
vindkraftverk håller på att prövas hos länsstyrelsen, två 
parker med sammanlagt nio verk prövas för närvarande 
hos kommunen. En park med 13 verk har fått ett laga-
kraftvunnet tillstånd och en med tre verk har bygglov 
och godkänd miljöanmälan. En park med tre verk har 
fått det kommunala beslutet överklagat till länsstyrelsen 
som har förbjudit parken. Länsstyrelsens beslut är i sin 
tur överklagat. 

För att öka kunskaperna kring vindkraftsfrågorna 
anordnade kommun en vindkraftshearing för både 
politiker och kommuninvånare. Arrangemanget gick 
av stapeln i april månad och samlade ett hundra-
tal	åhörare	som	fick	lyssna	till	experter	inom	energi,	
vindkraftsteknik, naturvård och planering. I samband 
med vindkraftshearingen inbjöds till en minimässa de 
företag som hade pågående projekt i Gislaveds kom-
mun. Följande företag visade upp sina projekt: Vatten-
fall Vindkraft Sverige AB, Kraftö Vindkraftspark 3 AB, 
Eolus Vind AB, H2 Vind AB, E:ON Vind Sverige AB och 
Västbo Vindkraftskooperativ

Gryteryd

Södra Hestra

Broaryd
Skeppshult

Sandvik

Burseryd

Smålandsstenar

Bosebo

Kållerstad Ås

Reftele

Villstad

Våthult GISLAVED

Reftele

Anderstorp

Båraryd

Norra Hestra

Hestra

Öreryd

Valdshult

Stengårdshult

Palsbo ~16 st

Käshult 6 st

Gunnilstorp
~23 st

Äspås 13 st

Grönhult
~ 23 st

Lida 3 st

N Bohult 3 st

Trollaberget 3st

Klämman 2 st

Frostnäs 6 st

Gårdsverk

Vindkraft i Gislaveds kommun

Vimmelstorp
9st
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Vindkraftshearingen hade följande rubri-

ker och föreläsare:

Nationell vindkraftspolitik Lennart Wärmby, 

Regeringens vindkraftssamordnare

Elsituationen i Sverige och i Norden Tho-

mas Karlsson, Energy Consulting

Vanliga begrepp inom vindkraft och hur 

projektering av vindkraftverk går till Sara 

Fogelström, Vindkraftskoordinator, Chalmers 

Tekniska högskola

Fåglar, fladdermöss och vindkraft – kon-

flikter och lösningar Henrick Blank, Funktions-

ansvarig på avdelningen Djur och natur, Länssty-

relsen i Jönköpings län

Landskapets värde för hälsa och väl-

mående samt vindkraftens inverkan Erik 

Skärbäck, Professor i Översiktlig planering, Lant-

bruksuniversitetet Alnarp



FÖRNybaR väRmE  
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaveds tätort har 
fortgått under året. 3 848 meter ledning har grävts ner 
och	fjärrvärmeproduktionen	ligger	på	13	794	MWh	
inom tätorten. Under året har 21 fastigheter anslutit 
sig,	de	flesta	är	flerbostadshus.	Någon	riktad	kampanj	
mot villaägare har ännu inte gjorts men de som är in-
tresserade och ligger utmed pågående kulvertförlägg-
ning får anslutas. För närvarande har tre villor anslutits 
sig. Gislaved Energi planerar att i ett senare skede 
göra riktade kampanjer mot villaägare. Energibolaget 
har också fått kommunfullmäktiges godkännande att 
investera ytterligare 25,6 miljoner kronor i fjärrvärmeut-
byggnadens etapp tre och fyra.  

För villaägare är fortfarande värmepumpar för jord- och 
bergvärme en mycket vanlig lösning när oljepannan 
ska ersättas. 120 sådana anläggningar har installerats i 
kommunen under året.
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Etappindelning av fjärrvärmeutbyggnad i Gislaved



frisk luft
Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. Inriktningen är att miljö-
kvalitetsmålet ska nås inom 
en generation. 
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bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE 
Måluppfyllelsen är svårbedömd. Nedfallsmätningar ty-
der på kraftig minskade svavelmängder, men mer oklart 
vad gäller kväve och ozon. I tätortsmiljöer överskrids 
troligen inte miljökvalitetsnormer för svavel och kväve 
medan situationen för partiklar är oklar.  

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Behoven av åtgärder är oklara då lite information om 
luftkvaliteten	i	tätorter	finns	tillgänglig.

LuFTuTSLäpp
Svavelutsläppen i Europa har minskat med 82 %, vilket 
återspeglas i halter av svaveldioxid i luft och i nedfall 
av svavel till skog. Kväveutsläppen i Europa har inte 
minskat	i	samma	takt	som	svavel	men	ändå	med	47	%	
sedan 1990. Men minskningen syns inte i lufthalterna 
i de mätningar som görs i länet, och för kvävenedfall 
är det svårt att påvisa tydliga trender. För marknära 
ozon så visar mätningar i länet att halterna underskri-
der miljökvalitetsnormen för ozon men inte klarar det 
långsiktiga miljömålet.  

När	det	gäller	halter	av	luftföroreningar	i	tätorter	finns	
det idag inga mätningar från senare år i Gislaveds 
kommun. Under 2012 har ett förslag på samordnade 
luftkvalitetsmätningar i länet tagits fram. Från och med 
2013 kommer mätningar och modelleringar av luft-
halterna	av	partiklar,	kvävedioxid,	bensen	och	flyktiga	
organisk ämnen att göras i länets centralorter.   
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giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen 
är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

mILjÖFaRLIGa uTSLäpp oCH 
oLyCKoR
Under 2012 har ett antal olyckor och tillbud med olika 
typer av miljöfarliga ämnen. Nedan redovisas några av 
dessa händelser:
•	JRAB	i	Gislaved	:	Brand	i	en	hög	för	blandat	avfall	

men brandspridning  kunde förhindras tack vare tidigt 
larm, regn och räddningstjänstens insats. 

•	Transformatorstation	i	Anderstorp:	Ca	40	liter	trans-
formatorolja	har	under	flera	år	läckt	ut	till	golvbrunn.

•	Olycka	på	väg	153	mellan	Röpplinge	och	Reftele:	
Ca 200- 250 liter diesel rann ut på väg och i vägdike 
efter att en slang på en lastbil gått sönder. Massorna 
grävdes bort samma dag.

•	Trioplast,	södra	fabriken,	Smålandsstenar:	Utsläpp	
av färgpulver (titandioxid) vid lastning till silo. Träden 
färgades vita på andra sidan Nissan.

•	Luxaflex	Scandinavia	AB,	Anderstorp:	Läckage	från	
oljepanna	i	källaren	och	1,72	ton	oljeförorenad	jord	
togs omhand.

•	Kollision	mellan	ett	godståg	och	en	maskin	på	ban-
vallen i Hestra: Ca 150-200 liter hydraulolja rann ut. 
9,06 ton oljeförorenad makadam schaktades bort.

•	Vindmätningsutrustning	vid	Klämman	öster	om	Ref-
tele: Ca 200 liter dieselolja läckte ut från utrustningen. 

bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE 
Bedömningen görs utifrån situationen med förorenad 
mark. Förekomsten av misstänkt förorenade områ-
den är omfattande och den samlade miljöpåverkan är 
okänd. Upptäckten av tri i mark och grundvatten på 
flera	ställen	är	särskilt	oroande.

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Åtgärdsarbetet är tidsödande och resurskrävande. För 
saneringsobjekt där ansvariga verksamhetsutövare inte 
finns,	saknas	kommunalt	tydligt	ansvar	och	strategi	för	
arbetet.

JRAB -Brand

Trioplast -Utsläpp färgpulver
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FÖRoRENad maRK
I arbetet med att kartlägga förorenade mark arbetar 
Gislaveds kommun och länsstyrelsen med ett tillsyns-
projekt där pågående verksamheter ska göra en inven-
tering och därefter riskklassas. Inventeringen och risk-
klassningen görs enligt MIFO, Metod För Inventering av 
Förorenade Områden. Riskklass 1 innebär mycket stor 
risk för människors hälsa och miljö, riskklass 2 är stor 
risk.	I	Gislaveds	kommun	finns	487	objekt	registrerade	
varav	66	har	riskklassats.	I	riskklass	1	finns	4	objekt	
och	i	riskklass	2	finns	30	objekt.	

I	riskklass	1	finns	följande	objekt:
•	Lacko	Gardelux	i		Anderstorp.	Anmälan	om	sanering	

inlämnad men saneringen har inte påbörjats. 
•	Luxaflex	Scandinavia	AB	i	Anderstorp.	Sanering	är	

delvis utförd 2009.
•	Isaberg	Rapid	AB,	Hestra.	Miljöteknisk	markunder-

sökning utfördes 2011. Föroreningar påträffades bl.a. 
i sediment i Hylteån.

•	f.d.	Hällabäcks	Sågverk	AB.	Vid	markundersök-
ningen hittades bland annat kvicksilver i halter över 
gränsvärdet.

Länsstyrelsen driver ett länsprojekt där bland annat 
f.d.	sågverk	ingår.	Två	finns	i	Gislaveds	kommun:	f.d.	
impregneringsanläggningen i Norlida och f.d. Träva-
rufirman	B	Carlsson	i	Burseryd.	Miljötekniska	markun-
dersökningar är utförda 2012.

I	Gislaveds	kommun	finns	också	cirka	30	avfallsdepo-
nier som är inventerade sedan tidigare. Äldre avfallsde-
ponier är ett kommunalt ansvar och tekniska kontoret 
har påbörjat riskklassning enligt MIFO.

Förorenad mark blir ett allt större bekymmer vid plan-
läggning och exploatering av områden som tidigare 
varit ianspråktagna för olika verksamheter. Under året 
har	gjorts	flera	olika	insatser.

•	Markundersökning	är	utförd	på	del	av	AB	Welands	
fastighet i Smålandsstenar. Förorening av tri och zink 
i hittades grundvattnet.

•	Miljöteknisk	markundersökning	utfördes	2012	på	
Anderstorps motorbana. Undersökningen pekar på 
de områden som behöver undersökas vidare.

•	Sanering	har	utförts	2012	på	fastigheten	Krokodilen	
22	m.fl.	i	Gislaved	(Nettotomten),	men	resultaten	har	
ännu inte redovisats.

•	Markundersökning	är	gjord	på	fastigheten	Uvekull	
2:91	m.fl.	i	Smålandsstenar	som	är	avsedd	som	
ny tomt för Konsum. Byggnadsmaterial, mark och 
grundvatten  är förorenade av tungmetaller och olja.

•	Sanering	är	delvis	påbörjad	efter	att	bilskroten	Eeros	
Center KB som gått i konkurs. Området ska under-
sökas ytterligare. 

•	Miljöteknisk	markundersökning	har	genomförts	på	
före detta stationsområdet i Anderstorp. Mark och 
grundvatten är förorenade av bl.a. tri, metaller och 
PAH. 

•	Sanering	av	kvicksilver	i	rörsystemen	har	utförts	på	
de stängda tandvårdsklinikerna i Burseryd och Små-
landsstenar.

•	Inventering	och	provtagning	i	dammarna	i	anslutning	
till före detta Hestra avloppsreningsverk har gjorts 
under året. Misstankarna om en avfallsdeponi kunde 
avfärdas.
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TRI
Tri (trikloreten, tidigare trikloretylen) klorerat lösnings-
medel som huvudsakligen använts inom verkstads-
industrin för avfettning. Ämnet irriterar ögon och hud 
samt kan vara cancerframkallande. För vattenlevande 
organismer är tri skadligt och det kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. Sedan 1996 är det för-
bjudet att i Sverige använda trikloretylen yrkesmässigt. 
Kemikalieinspektionen får medge dispens från förbudet 
att	använda	trikloretylen	om	det	finns	synnerliga	skäl.

Under året har förorening av tri i mark och dricksvatten 
upptäckts	på	flera	ställen.	(Se	ovan	under	rubriken	För-
orenad mark). Orsaken kan härledas till den använd-
ning som förekommit i bygdens industriverksamheter. 
Att hantera dessa föroreningar är besvärligt eftersom 
spridning förekommer i berggrundens sprickbildningar 
mm. Tri har även hittats i ytvatten i Anderstorpsåns 
avrinningsområde. 

I samband med borrning för bergvärme i Älgarem togs 
vattenprover i borrhålen och då konstaterades tri i 
grundvattnet.	Närmast	fabriken	finns	tre	bergborrade	
brunnar för dricksvatten och där var trihalterna 50-
5000	µg/l	(Gränsvärde	10	µg/l).	Kolfilteranläggningar	
har installerats på två av vattentäkterna. Markunder-
sökning utfördes sommaren 2011. Företaget har redo-
visat en åtgärdsutredning för dricksvattnet och läns-
styrelsen har gett företaget föreläggande om åtgärder. 
Föreläggandet innebär att företaget ska ansluta den 
berörda fastigheten till kommunalt VA-nät.  Beslutet 
har överklagats. 

Försiktighetsåtgärder i form av tätning av energiborrhål 
sker också när energiborrhål borras nära en verksam-
het där tri har hanterats. Energiborrhål på fastigheter 
som gränsar till dessa verksamheter undviks helt.

Två företag som hanterat tri, ESBE AB i Reftele och Er-
landssons Metallfabrik AB i Anderstorp, har genomgått 
miljötekniska markundersökningar 2012. 

pCb I byGGNadER
PCB (polyklorerade bifenyler), är en grupp miljö- och 
hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 
1920-talet. De räknas till gruppen långlivade orga-
niska föroreningar.  PCB-föreningar är fettlösliga vilket 
innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad. Stora 
mängder PCB riskerar att ge leverskador som i värsta 
fall	kan	vara	ett	förstadium	till	cancer.	År	1978	för-
bjöds	all	nyanvändning.	Ämnet	finns	dock	fortfarande	
kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. 
Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och 

PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall lämnas 
som farligt avfall. PCB betraktas idag som cancerfram-
kallande.

Två fastigheter har sanerats under året. Fem fastigheter 
har tidsbestämda krav på sanering och för ett 30-tal 
fastigheter har det inte inkommit tillräckligt underlag så 
att	bedömning	om	PCB	finns	har	kunnat	göras.

KEmIKaLIELaGSTIFTNINGEN 
REaCH
Under 2012 har arbete inletts med tillsyn enligt den nya 
kemikalielagstiftningen Reach. Projektet kommer att 
pågå fram till hösten 2013 och genomförs tillsammans 
med landets kommuner och länsstyrelser. Målet med 
projektet är en enhetlig och effektiv tillsyn samt en ökad 
kunskap hos centrala, regionala och lokala tillsynsmyn-
digheter och företag. 

I Gislaved har ett antal företag besökts och den ge-
nerella bedömningen är att mycket arbete återstår på 
företagen. Regelverket enligt Reach är mycket om-
fattande och kemikalietillsynen kommer att i högsta 
grad påverka de lokala miljömyndigheterna tillsyn och 
arbete. 
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skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig 
UV-strålning.

KÖLdmEdIEaNväNdNING
I Gislaveds kommun fanns under 2011 150 objekt med 
10 kg köldmedium (HCFC och HFC) eller mer. Den 
totala mängden HCFC var 263 kg och HFC 9225 kg. 
Mängden HCFC minskar successivt medan mängden 
HFC ökar. 

Klorfluorkolväten,	HCFC,	har	ozonnedbrytande	egen-
skaper och bidrar dessutom till växthuseffekten. I dag 
får	HCFC	endast	användas	som	köldmedium	i	befint-
liga kyl-, frys- och andra klimatanläggningar. Anlägg-
ningarna får inte längre fyllas på med HCFC vid service 
och underhåll. Regeringen har beslutat att användning-
en av HCFC ska med vissa undantag förbjudas helt i 
Sverige till 2015. 

HCF-föreningar används som alternativ till HCFC. HFC 
innehåller inte klor och bryter därmed inte ner ozon. 
HFC-gaser bidrar däremot till växthuseffekten.

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Utfasningen av ozonnedbrytande ämnen går planenligt.
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säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.

RadoN
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmate-
rialet eller hushållsvattnet. Radon är näst efter to-
baksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju 
längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre halter 
man utsätter sig för, desto större är risken. För rökare 
är risken särskilt stor. Sedan 2005 har det genomförts 
ca. 1 800 radonmätningar i Gislaveds kommun. Nivåer 
över	riktvärdet	(200	Bq/m3	luft)	konstaterats	i	drygt	
150 bostäder. Under de senaste åren har betydligt 
färre radonmätningar genomförts än tidigare år. Minsk-
ningen är sannolikt orsakad av att många fastigheter 
nu	är	undersökta.	Idag	utför	ett	flertal	olika	företag	
radonmätningar i kommunen och någon tillförlitlig sta-
tistik över antalet genomförda mätningar eller resultat 
går ej att få fram. 

SKuGGa
Mängden hudcancerfall, exempelvis malignt melanom, 
ökar i Sverige och är en av de vanligaste cancerfor-
merna. Beteendeförändringar som förändrade solvanor 
anges som den viktigaste orsaken till ökningen. Men 
det	finns	också	anledning	att	ta	hänsyn	till	behov	av	
solskydd och skugga i offentliga miljöer. Under året har 
en diskussion kring behovet av att planera för skugga 
på allmänna platser, förskolor och skolor påbörjats. 

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Relativt många bostäder har undersökts för radon 
men	osäkerhet	finns	kring	hur	många	mätningar	som	
numera genomförs.



Ingående miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Ingen 
övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö.

levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livs-
miljöer ska bevaras. Naturlig produk-
tionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen 
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en genera-
tion.

bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE 
Vandringshinder, regleringar, rätningar och rensningar 
en av de största anledningarna till att många vatten-
drag inte uppnår god ekologiskt status i kommunen.

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Åtgärdsarbetet bedrivs alltmer omfattande i kommunen 
men är inte i nivå med det mycket stora behovet.

vaTTENvÅRdSaRbETE
Vattenvårdsarbetet bedrivs på bred front inom Gis-
laveds kommun. Styrande för arbetet är till stor del 
vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och åtgärd-
program samt de regionala miljömålen. Utifrån vat-
tenförvaltningens bedömning av statusen på vatten 
i kommunen så är försurningen fortfarande stort hot 
mot	god	vattenstatus	på	många	ställen.	Men	ännu	fler	
vatten är utsatta för någon form av fysisk påverkan, 
det	vill	säga	omgrävning,	flödespåverkan	och	vand-
ringshinder. 

För att minska den fysiska påverkan arbetar kommu-
nen med programmet för biologiska återställningsåt-
gärder som syftar till att ta bort eller bygga vägar förbi 
vandringshinder, biotopvårda rensade åsträckor eller 
återinplantera hotade arter. Under 2012 revs dammen 
i Timmershult ut under augusti månad. Tillstånd för åt-
gärden beviljades av mark- och miljödomstolen redan 
2009 men åtgärdena har inte varit möjliga att genom-
föra då vattenföringen har varit för hög i de tillfällen på 
året då vattendomen har tillåtit åtgärder. Omfattande 
biotopvård har gjorts genom sten- och lekgrusutlägg-
ning i området och ett avsnört kvillområde har också 
öppnats upp.  

I Rasjön har kommunen gjort akutåtgärder under 
2012 för att säkerställa att inte för höga vattennivåer 
uppträder i sjön. Kommunen byggde redan på slutet 
av	1990-talet	ett	flödesreglerande	utskov	i	sjön	för	att	
säkerställa vattenföringen i den nerströms liggande 
Radan. 2009 kompletterades utskovet för att vara 
passerbart	för	vandrande	fiskarter.	Samtidigt	började	
klagomål på för höga vattennivåer i sjön framföras och 
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länsstyrelsen förelade kommunen att fram till mars  
2012 genomföra regelbundna vattenståndsmätningar 
i sjön. Utredningen av vattenståndsmätningarna visar 
dock att det inte går att säkerställa om åtgärderna vid 
utskovet har påverkat vattenståndnivåerna. Ytterligare 
klagomål har kommit om för höga vattennivåer samti-
digt	som	det	finns	synpunkter	från	andra	om	att	sjön	
inte får sänkas. Gislaveds kommun kommer därför att 
arbeta för att ta fram en vattendom för regleringen av 
sjön och om så behövs också bygga om utskovet. 
    

vaTTENFÖRvaLTNINGEN 
Engagmanget i Lagans, Nissans och Ätrans vattenråd 
har ökat under året. I Lagans vattenråd pågår bildning 
av en särskild vattengrupp för Bolmen som kommunen 
deltar	i.	Aktuella	frågor	där	är	brunifiering	och	bildande	
av skyddsområde för vattentäkten Bolmen.  I Nissans 
vattenråd har Gislaveds och Gnosjö kommuner tillsam-
mans påbörjat ett arbete kring miljögifter i Anderstorp-
sån och kommunen är också drivande i att utveckla 
rådets	arbete	i	fiskevårdsfrågor	i	de	norra	delarna	av	
Nissans avrinningsområde. I Ätrans vattenråd har 
arbetet under året handlat om att förändra den interna 
organisationen.

vAtten

Informations- och kunskapsspridning är också en vik-
tig del i vattenvårdsarbetet och kommunen har därför 
genomfört två vattendragsvandringar tillsammans med 
länsstyrelsen. En gjordes i anslutning till att arbetena i 
Timmershult färdigställdes och en gjordes i Betarp vid 
Västerån och Betarpsbäcken strax söder om Burseryd. 
Vid träffarna informerades om vatten, kalkning och 
restaureringsåtgärder i allmänhet samt om naturvär-
den knutna till vatten på platsen. Skogbruksåtgärder i 
anslutning till vatten diskuterades och förevisades på 
plats	och	elfiske	demonstrerades.		På	träffarna	deltog	
cirka	75	markägare.		

Avrinningsområden
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FLodKRäFTa
Flodkräftan har under många år fört en alltmer tyn-
ande tillvaro på grund av kräftpest och försurning 
och betraktas numera som akut hotad. Försurnings-
situationen blir bättre vilket gör att den grundläggande 
vattenkvalitetssituationen blivit mer gynnsam för 
kräftorna. Däremot slås bestånden ut av kräftpest som 
ofta sprids via olagliga utplanteringar av signalkräfta. 
Signalkräfta är nästan alltid bärare av kräftpestsmittan. 
Flera bestånd har på senare år försvunnit från Gisla-
veds kommun. I en del fall kan orsaken direkt spåras 
till pestmitta eller upptäckt av signalkräfta i andra fall 
kan ingen direkt orsak spåras. Senaste försvunna 
beståndet är i Samserydssjön som pestsmittförklara-
des 2010. 2012 gjordes dock försökssumpningar av 
flodkräftor	med	framgång	samtidigt	som	också	några	
överlevande kräftor hittades i sjön. Därför återintrodu-
cerades	flodkräftor	i	sjön	under	2012.				
    

FISKEuTvECKLING
För	att	utveckla	fiske	och	fiskevård	så	tas	numera	
utvecklingsplaner	för	fiskevårdsområden,	i	dagligt	tal	
kallade	fiskevårdsplaner,	fram.		Planerna	innehåller	
förslag	både	på	hur	sjöarnas	fiskbestånd	ska	vår-
das	och	hur	man	kan	utveckla	fiskekortsförsäljning	
och kringservice. Under 2010 – 2012 har ett särskilt 
projekt	arbetat	med	att	ta	fram	fiskevårdplaner	för	tio	
fiskevårdsområden	varav	sju	inom	Gislaveds	kommun.	
Länsstyrelsen har tagit fram planerna i samverkan 
med	fiskevårdsområdena.	Gislaveds	kommun	har	varit	
huvudman för ansökan om LONA-statsbidrag, som 
tillsammans	med	pengar	och	eget	arbete	från	fiske-
vårdområdena	har	finansierat	projektet.	Under	2012	
har	också	LEADER	Västra	Småland	erbjudit	fiskevårds-
områden	att	få	fiskevårdsplaner	framtagna.	

Gislaveds kommun har också under året arbetat med 
att	samla	in	information	om	fiskevårdsområdenas	fiske-
kortsförsäljning,	övrig	service,	förekommande	fiskarter	
i	områdenas	sjöar	och	vilka	fiskeregler	som	gäller.	
Informationen har sedan publicerats på en Gislaveds-
sida	på	Svenska	Fiskevattens	webb.	Ett	fiskevårdsom-
råde, Stengårdshultasjöns FVO, har också börjat sälja 
fiskekort	online	via	Svenska	Fiskevatten.			
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STRaNdSKydd
Dispens från strandskyddsreglerna beviljades i 14 fall 
och	en	ansökan	avslogs.	De	flesta	beviljade	dispen-
serna var för kompletteringsbyggnader och transfor-
matorstationer. Avslaget handlade om en permanent-
bostad i anslutning till sjön Spaden. En familj önskade 
bygga ett permanenthus och ett perfekt läge var precis 
innanför 100 metersgränsen på en betesvall som 
avgränsas mot strandområdet av en grusväg. Utan-
för strandskyddsgränsen övergår betesmarken till ett 
lövskogsområde, som utgör en nyckelbiotop. Konse-
kvensen blev att bygglov gavs inom nyckelbiotopen 
eftersom inga formella särskilda skäl för strandskydds-
dispens kunde formuleras då grusvägen är för liten att 
betraktas som avskärande. Resultatet av avslaget blev 
ett bygglov i en nyckelbiotop istället. Länsstyrelsen 
upphävde dessutom en beviljad dispens för en väg till 
huset. 

Två ytterligare dispenser har upphävts av länsstyrel-
sen. Det ena handlar om byggande av en restaurang 

aNdERSToRpSÅN
Anderstorpsån är belastad från industriell verksamhet 
och uppfyller inom vissa sträckor inte god status enligt 
vattendirektivet.	I	åns	tillringsområde	finns	ett	stort	
antal potentiellt förorenade områden samt pågående 
miljöfarlig verksamhet. Det är historiskt främst metaller 
som har utgjort hoten mot vattenkvaliteten.  De biolo-
giskt tillgängliga halterna av krom, koppar, nickel och 
zink har under en 25-årsperiod minskat avsevärt men 
några av metallerna uppträder fortfarande i sådan om-
fattning att de riskerar att försämra vattenstatusen.  På 
senare tid har också andra typer av föroreningar blivit 
aktuella	i	ån,	i	biflöden	eller	i	grundvattnet.	Orsaken	kan	
vara att ämnena tidigare inte undersökts men också 
att de kanske uppträder mer i episoder. Ett ämne som 
upp varit aktuellt är nonylfenol som vid något enstaka 
tillfälle uppträtt i höga halter men som vid fortsatta un-
dersökningar inte legat över gällande gränsvärden. Ett 

annat ämne som också har börjat uppträda i ytvattnet 
är trikloreten, i dagligt tal tri, som vanligtvis förknippas 
med grundvattenföroreningar.  
    
För att komma tillrätta med en del av Anderstorpsåns 
problem med miljögifter har Nissans vattenråd, länssty-
relsen och Gislaveds och Gnosjö kommuner konsta-
terat	att	det	finns	behov	av	att	förstärka	arbetet	med	
sanering av förorenad mark i avrinningsområdet.  Ett 
samarbetsprojekt avses att komma igång under 2013. 

vid sjön Hurven inom Fegenområdet. Länsstyreslens 
beslut överklagades till mark- och miljödomstolen men 
vann inget gehör. Huvudmotivet var att kommunen inte 
gjort en LIS-plan för hela kommunen. Under trettio års 
tid har gränskommunerna i området tillsammans med 
länsstyrelserna arbetat med naturskydd i kombination 
med landsbygdsutveckling. 

Det andra upphävda beslutet var för en permanentbo-
stad i Vika utanför Gislaved. 

Det har under året varit mycket diskussion om tillämp-
ningen av strandskyddsreglerna och länsstyrelsernas 
uppdrag. Entreprenörsregionen har i ett pilotprojekt 
inom ”Förenkla på riktigt” arbetat med strandskyddsfrå-
gorna. 

Gislaveds och Gnosjö kommuner har tillsammans tagit 
fram en fördjupning av översiktsplanen för Isabergsom-
rådet och gjort planeringen utifrån att avväga utveckling 
mot	bevarande	av	de	kvaliteter	som	finns	i	området.	
Kommunerna har noggrant övervägt var olika utveck-
lingsprojekt bör kunna komma till i strandnära lägen. I 
planen anges hela området som LIS-område men med 
begränsningar för stora delar av stränderna. Skälet till 
detta är att här kan kommunerna garantera en hållbar 
näringslivsutveckling som ger stöd åt omgivande orter 
och andra redan etablerade verksamheter. Länssty-
relsen har avfärdat detta med hänvisning till att kom-
munerna inte redovisat någon utredning som redovisar 
kriterierna för LIS-områden och att det inte i kommu-
nerna	inte	finns	någon	antagen	LIS-plan.
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grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag.

bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE 
Kommunens grundvattenkvalitet är relativt god. En 
generell	påverkan	finns	genom	försurningssituationen	
samt oroande indikationer på triföroreningar.

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Arbetet för att skydda kommunala grundvattentäkter 
går framåt. Arbetet med förorenade områden är inte i 
nivå med behoven.

vaTTENFÖRSÖRjNING
Bolmen
16 kommuner i Skåne försörjs med vatten från Bol-
men. Sydvatten som äger tunneln har börjat under-
söka möjligheterna att få ett skydd för Bolmen som 
dricksvattentäkt. Ett samarbete kring frågan har inletts 
mellan Sydvatten och Ljungby, Värnamo, Hylte och 
Gislaveds kommuner.

Vattenskyddsområden
Gislaveds kommun lämnade 2011 in förslag på nya 
föreskrifter och skyddsområden för sju kommunala 
grundvattentäkter till länsstyrelsen för fastställelsehan-
tering. Länsstyrelsen har inte påbörjat denna process. 
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ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten.

avLoppSHaNTERING
Södra Gussjöprojektet
Bygg- och miljöförvaltningen har sedan 2011 arbetat 
med	ett	projekt	att	inventera	befintliga	avlopp	inom	
Södra	Gussjöns	fritidsområde.	Ett	30-tal	stugor	finns	
på fastigheten Stenhestra 1:20, där många är utrus-
tade med gamla slutna tankar eller andra inte tillfred-
ställande avloppslösningar. Stugorna om moderniseras 
och användandet ökar. Frågan hur de slutna tankarna 
motsvarar ett modernare användande av fritidshusen 
har diskuterats. 

Frågan om en kommunal anslutning av både vatten 
och avlopp har diskuterats, detta både för fritidsom-
rådet	och	för	fler	fastigheter	utmed	Södra	Gussjöns	
västra strand. Tekniska kontoret har fått i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av ett 
kommunalt verksamhetsområde. En anslutning till den 
kommunala överföringsledningen mellan Hestra och 
Gislaved kan bli aktuell. 

Lillåprojektet
Projektet ”Projekt Lillån – inventering av enskilda av-
lopp” påbörjades 2010 och har avslutats under 2012. 
Projektet har utförts i syfte att lokalisera de avlopps-
anläggningar som inte håller godtagbar standard inom 
Lillåns avrinningsområde. Målet med projektet har varit 
att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda 
avloppsanläggningar inom Lillåns avrinningsområde 
eftersom dessa bidrar till övergödning i Lagan och i 
förlängningen i Västerhavet. Arbetet i projektet har ut-
förts med bl.a. informationsmöten med fastighetsägare, 
utskick av enkäter, inventeringar, bedömning av status 
på anläggningar och utskick av informationsbrev samt 
besked om nödvändiga åtgärder.

Av	totalt	542	fastigheter	i	avrinningsområdet	har	272	
besiktigats i fält, 145 fastigheter har utgått ur projektet 
på grund av att de är obebodda, saknar avlopp eller 
liknande. Resultatet från inventeringen visar att 313 
fastigheter har en icke godkänd avloppsanläggning 
och	75	fastigheter	har	en	godkänd	avloppsanläggning.	
Detta innebär att 81 % av bedömda anläggningar i 
området inte har en godtagbar status.

För att beräkna utsläppet från avloppsanläggningarna 
har utgångspunkten varit att de som inte har en god-
känd avloppsanläggning skall åtgärda sin anläggning 
inom 1- 5 år. Resultatet från beräkningarna visar att 
mängden	kväve	till	Lillån	kommer	att	minska	med	407	
kg/år	jämfört	med	idag	och	mängden	fosfor	kommer	
att	minska	med	225	kg/år	jämfört	med	idag	efter	att	
åtgärder vidtagits. 

bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE 
Direkt	övergödda	vattenområden	finns	i	Bolmens	tillrin-
ningsområden samt Hestrasjön. Lokala problem med 
dåliga avloppsanläggningar är vanliga i hela kommunen.

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Arbetet med att åtgärda både kommunala och enskilda 
avloppsanläggningar har utvecklats betydligt de senaste 
åren. Långsiktig planläggning och resurstillskott behövs.

Enskilda avlopp i 
Lillåns 
avrinningsområde
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bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
 markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen ska 
inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska 
föremål och hällristningar (riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet).

bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE 
Försurningens effekter i mark och framförallt vatten 
är fortfarande mycket kraftiga. Minskade utsläpp och 
minskat nedfall har inte fått större effekter på mark- 
och ytvatten. 

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
På lokal nivå är kalkningsverksamheten den viktigaste 
åtgärden för att minska effekterna av ytvattenförsur-
ning. Kommun har en väl utvecklad kalkningsverksam-
het men de statliga anslagen tenderar att dras ner utan 
koppling till försurningssituationen.

NEdFaLL av FÖRSuRaNdE ämNEN
Nedfallet av svavel har under en femtonårsperiod 
minskat kraftigt på alla fyra provtagningslokaler i Jön-
köpings län och ligger nu på 1-2 kg per hektar och år 
vilket är under den kritiska belastningsgränsen. Situa-
tionen när det gäller kväve är något annorlunda. Kväve 
är generellt svårare att mäta då direktupptag i vegeta-
tion inverkar och att andra luftföroreningar i atmosfären 
kan påverka hur mycket kväve som faller ned. Mycket 
tyder dock på att den kritiska belastningsgränsen på 

Nedfall av svavel och kväve.
Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings 
län - Resultat från Krondroppsnätet 
t.o.m. september 2011. IVL Svenska 
Miljöinstitutet 2012

5 kg per hektar och år överskrids i länet och ligger på 
mer än dubbla mängden. 

Minskning av svavelnedfallet ger dock liten eller ingen 
effekt på pH i markvattnet. Ingen av undersökningslo-
kalerna i länet visar på någon säkerställd försurningså-
terhämtning i marken. Detta understöds också av att 
halterna av oorganiskt aluminium, som också används 
som försurningsindikator, inte minskar på någon av 

lokalerna i länet.  



26vAtten

vAtten

KaLKNING
Under året har 125 sjöar, vattendrag och våtmarker 
kalkats med totalt 3 324 ton kalk. 2 035 ton har spri-
dits med helikopter, 1 085 ton med båt och 204 ton 
med kalkdoseraren i Våthultsström. Det är en liten ök-
ning (ca 5 %) av den totala kalkmängden jämfört med 
föregående år. Andelen båtspridning har liksom föregå-
ende år ökat på bekostnad av helikopterspridningen. 

Måluppfyllelsen när det gäller vattenkemi var under året 
86 %, ett resultat som var i nivå med föregående år. 
Den långsiktiga jämförelsen är något svår att göra då 
målnivåerna	ändrats	i	flera	omgångar,	senast	2011.	Då	
sänktes femton vattendrag från mål-pH 6,0 till pH 5,6 
samtidigt som två vattendrag höjdes till pH 6,2. Totalt 
sett har dock måluppfyllelsen stabiliserats på en relativt 
hög nivå vilket speglar den generellt minskade försur-
ningspåverkan via nederbörden. Episodförsurningen, 
”surstötar”, är mindre kraftiga än tidigare. Det är oftast 
samma sjöar och vattendrag där kalkningarna inte 
förmår	att	nå	målsättningen.	Skälen	är	flera	men	kan	
sammanfattas med att vattnen är svårkalkade. Snabba 
omsättningstider på sjöar och stora arealer våtmarker 
i tillrinningsområdet är några av förklaringarna. Samti-
digt är den kvarvarande försurningspåverkan i marken 
kraftig och visar inte på några direkta förbättringar.  
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Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten

pH-skillnad i sjöar - dagens pH jämnfört med 
förindustriellt pH. Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings 
län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 
2011. IVL Svenska Miljöinstitutet 2012

Att ytvattenförsurningen fortfarande är allvarlig i kom-
munen stöds också av SLU:s utvärdering av försurade 
sjöar 2010. I utvärderingen görs jämförelse av förindu-
striellt pH med dagens situation. Skillnaden ska enligt 
bedömningsgrunderna vara minst 0,4 pH-enheter 
lägre än ett förindustriellt pH för att sjön ska räknas 
som försurad av mänsklig påverkan. Resultat visar att 
26 % av sjöarna i Jönköpings län var försurade, varav 
de	flesta	finns	i	de	sydvästra	länsdelarna.
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god bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggna-
der och anläggningar ska lokaliseras och utformas 
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resur-
ser främjas.  

KuLTuRmILjÖ
Ny kunskap om kommunens historia har tagits fram 
som resultat av olika planerade exploateringsprojekt. 
Området i Finnvedens folkland söder om Reftele och 
Fållinge i Smålandsstenar är de mest omfattande.
Under sommaren 2012 genomförde Jönköpings läns 
museum en arkeologisk utredning inför den planerade 
överföringsledningen mellan Reftele och Tallberga. Det 
är ett ca 12,5 km långt utredningsområde genom en 
av	länets	fornlämningsrikaste	bygder.	Här	finns	bosätt-
ningar från bl a stenåldern och yngre järnåldern. Resul-
tatet av utredningen blev krav på en omfattande arkeo-
logisk undersökning beroende på att man hittade spår 
från bosättningar utefter hela sträckan. Kostnaderna 
för de fortsatta undersökningarna kommer förmodligen 
innebära att projektet med ledningen omprövas.

En stor utgrävning har genomförts i Fållinge i Små-
landsstenar på platsen där ett område för Västbo 
Transport har planerats. I fösta skedet fann man här tre 
gravhögar och terassodlingar och när sedan under-
sökningarna genomfördes hittades en stenåldershydda 
samt eldstäder och konstruktioner från yngre brons-
åldern och äldre järnåldern. Utgrävningarna har väckt  
stort intresse och besökts av sammanlagt ca 1000 
personer vid de tillfällen som information hållits för 
allmänhet och skolor.

I samband med nya projekt försvinner också en del 
kulturhistoria och samhällsbilden förändras. I Gislaved 
revs en av de äldsta affärslokalerna, Calles Färg, när 
Netto etablerade sin nya affär. 

Ängsgatan, Gislaved
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pLaNERING
En fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet 
har antagits under året. Planen slår fast att området 
prioriteras för turism men det förutsätter att basnäringar-
na som jord- och skogsbruk måste ges förutsättningar 
för fortsatt drift. Utvecklingsområden pekas ut men för 
att området inte ska tappa sin attraktion måste delar av 
området hållas fria från anläggningar och bebyggelse. 
Vattenkvaliteten är viktig att behålla och en stor fråga i 
planen har varit avloppshanteringen.

Detaljplaner har upprättats för bostads-, affärs- och 
industriändamål och aktuella planuppdrag omfattar ett 
10-tal områden.

Planerna har haft olika inslag av miljörelaterade frågor. 
Dagvattenproblematik förekommer i alla detaljplaner 
och lösningarna ser olika ut. I ”Nettoplanen” i Gislaved 
föreskrivs ett dagvattenmagasin under parkeringen och 
”Gröne mosseplanen” reserveras mark för dagvatten-
magasin.

I detaljplanen för Ängsdal (Smålandiaområdet) har en 
ändring av tidigare plan medfört att den talldunge som 
hade ändamålet naturmark ändrats till kvartersmark och 
kan därmed bebyggas. Mark reserveras för en pendel-
parkering för att underlätta kollektivåkande.

Planen för Gröne Mosse har tagits fram för att en ny 
fjärrvärmeanläggning ska kunna byggas under 2013 
samt för att i framtiden anlägga en kretsloppspark.

Detaljplanearbete har påbörjats för motorbanan i An-
derstorp med att underlagsmaterial för buller, markbe-
skaffenhet, risker mm har tagits fram. 
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ÖvERSvämNINGSKaRTERING
Under året har en detaljerad översvämningskartering för 
Anderstorpsån tagits fram. Syftet var att analysera förut-
sättningar för planering av skyddsåtgärder mot över-
svämningar längs Anderstorpsån från Stjärnehult till och 
med motorbanan. Resultatet visar att risk för översväm-
ningar	finns	för	bebyggda	delar	i	Anderstorps	centrum,	
på motorbanan och i Stötabo industriområde. 

Översvämningskartering
Anderstorpsån



29 god bebyggd miljö

god bebyggd miljö

INFRaSTRuKTuR
Väg	27,	ny	väg	förbi	Gislaved
Under	året	har	arbetet	med	att	bygga	väg	27	förbifart	
Gislaved-Anderstorp fortskridit. Den nya vägen blir 
huvudsakligen en mötesfri väg med mitträcke. På några 
ställen byggs vägen med enbart ett körfält i vardera 
riktningen.	Tre	nya	trafikplatser	byggs:	Gislaved	Norra	
vid väg 26; Gislaved Östra med ny infart till Gislaved och 
Trafikplats	Anderstorp,	med	anslutning	till	bland	annat	
väg	604.	Planerad	hastighetsgräns	är	100	km/tim.

En bergtäkt har öppnats som ett sidotag till vägen i 
anslutning till byvägen till Stockholmen.
Kommunen	har	genom	förhandling	med	Trafikverket	
och	delfinansiering	av	sträckan	Anderstorp	till	Reftele-
vägen fått till stånd att viltstängsel byggs utefter hela 
den	nya	och	ombyggda	väg	27.

Väg 26, förbifart Smålandsstenar
Överläggningar har skett med regionchefen för Tra-
fikverket	region	syd	om	behovet	av	att	Nissastigen	rus-
tas upp och att arbetet med förbifart Smålandsstenar 
sätts igång. Kommunen framförde krav på viltstängsel. 
Resultatet	av	mötet	blev	att	kommunen	och	Trafikverket	
tillsammans ska ta fram ett avtal som reglerar hur ett 
förslag till ombyggnad av väg 26 mellan Smålandsste-
nar och Gislaved kan ske.

Gång- och cykelvägar
Konkretiserat mål: Skapa minst 500 meter nya GC-
vägar/år.

Under  året som gått har 1,5 kilometer gång- och cy-
kelvägar byggts i kommunen. Sträckor som byggts är 
GC-vägar	utefter	Bokvägen,	Nygatan	och	Däckgatan/
Borrgatan i Gislaved samt Månsgatan i Anderstorp.
 ( Enligt kommunens klimat- och energistrategi är målet 
att	bygga	5	km/år.)

Ett samrådsförslag för en ny gång- och cykelvägplan 
har tagits fram. Planen är en viktig del i kommunens 
klimat- och energiarbete och syftar att utveckla Gisla-
ved till en cykelkommun. Planförslaget har en tidsho-
risont på tio år och redovisar ett utbyggnadsbehov på 
79	kilometer	nya	gång-	och	cykelvägar.	
Förutom	behovet	av	fler	gång-	och	cykelvägar	fo-
kuserar planen också på åtgärder och investeringar 
som ska underlätta för människor att cykla och gå i 
Gislaveds kommun, exempel är förnyad och förbättrad 
skyltning, säkra cykelparkeringar vid busshållplatser 
och	utplacering	av	cykelpumpar.	I	planen	finns	också	
åtgärder som syftar till attityd- och beteendeföränd-
ringar	för	att	få	fler	att	gå	och	cykla.	

Ny	bro	väg	27
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KommuNIKaTIoNER
I	Gislaveds	kommun	består	kollektivtrafiken	av	bus-
sar	och	tåg.	Kommunen	erbjuder	även	Närtrafik	för	
personer boende på landsbygden, samt färdtjänst och 
skolskjutstrafik.		Det	upphandlas	skolskjutsning	för	ca
71	000	mil/år	för	745	elever.	Många	åker	dessutom	
med	Länstrafiken.

Krösabussarna har inneburit att turtätheten mellan 
de	större	tätorterna	har	ökat.	De	flesta	turer	går	med	
halvtimmestrafik	stora	delar	av	dagen	samt	med	några	
turer kvällar och helger. 

Under 2012 steg 459 986 personer på en buss i Gis-
laveds kommun, vilket är en ökning från förra åren. 
Resandet med Krösabussarna har dock minskat något. 
Busslinjen från Borås till Värnamo som startade 2011 har 
inte  utvecklats i önskvärd omfattning och antalet bussre-
senärer är betydligt färre än önskat. En utvärdering håller 
på att genomföras och ska vara klar under våren 2013.

Landstingets övertagande av ansvaret för kollektivtra-
fiken	har	inneburit	att	kommunen	inte	längre	har	något	
ägarskap och bara indirekt kan påverka utvecklingen 
av	kollektivtrafik	i	kommunen.	I	enlighet	med	lands-
tingets	antagna	trafikförsörjningsprogram	finns	en	am-
bition om att utöka antalet resenärer och antalet turer i 
hela länet efter en prioriterad ordning.

Närtrafik	har	planerats	under	året	och	infördes	vid	års-
skiftet mellan 2012 och 2013 och gäller för personer 
som har en byadressplats, dvs bor på landsbygden. 
Det	är	en	form	av	anropsstyrd	trafik	som	är	möjlig	att	
beställa samtliga dagar (utom aftnar) under hela året 
mellan vissa bestämda tider under dag och kväll. 

TäToRTSGRÖNSKa
De uppskattade helgdekorationerna i rondeller och på 
torg har funnits på plats även under 2012. Temat vid jul 
var tomtar med älgar och renar.

Arbetet med målet att göra kommunen mera blom-
mande har fortsatt. En ny stor plantering med sommar-
blommor på Stortorget i Gislaved har blivit ett lysande 
blickfång	och	Smålandstenar	har	fått	flera	nya	perenn-
planteringar. Lökplanteringar i gräsytor och rabatter har 
skett i alla tätorter. På allmän plats och i parker har tyvärr 
inte	planterats	fler	träd	än	som	tagits	ned	under	året.

En upprensning av Malmbäcken i anslutningen till Gyllen-
forsskolan i Gislaved har påbörjats. Röjningsinsatser har 
skett i Smålandsstenar och utefter Nissan i Gislaved. En 
uppsnyggning har också skett i anslutning till Månsakul-
len i Anderstorp.

En lekplats vid Trollstigen i Gislaved har rustats upp och 
planeringen av en tillgänglighetsanpassad lekplats i söd-
ra delen av Sörgårdsområdet i Gislaved har påbörjats. 

Det	finns	stora	problem	med	att	villaägare	använder	
parkmark och grönområden för upplag och som av-
stjälpningsplats för trädgårdsavfall.
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KommuNaLa SKoGEN 
Kommunen bedriver ett skogsbruk med hänsyn till 
naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, närboende och 
kulturmiljö.

Kommunens skogar sköts av Sydved AB och baseras 
på den upprättade skogsbruksplanen och för produk-
tionsskogen gäller: 
att marken ägs främst för att möjliggöra samhällsut-
byggnad 
att skogen ska skötas enligt kraven för PEFC och FSC 
att under den upphandlade avtalsperiodens längd bör 
volymer motsvarande halva tillväxten avverkas.

Målet för den utpekade tätortsnära skogen är den ska 
vara en variationsrik natur som ger ett glädjerikt och 
högt utnyttjande av kommuninnevånarna.

Under året har den största delen av skogsavverk-
ningen handlat om röjning och gallring. De mest omfat-
tande åtgärderna har skett i och i anslutning till Södra 
Industriområdet i Smålandsstenar och i anslutning till 
reningsdammarna i Gislaved. En slutavverkning har 
genomförts i Burseryd.

Arbetet med att upphandla framtida skogsskötsel har 
skett under året. 

NaTuR- oCH KuLTuRSTIG NISSaN I 
GISLavEd
Den 15 april invigdes den första etappen av Natur- och 
kulturstig Nissan. Många besökare kom för att vandra 
delar av eller hela den ungefär 4 km långa sträckan. 
Utmed	den	markerade	gångstigen	finns	bänkar	och	in-
formationsskyltar om djur, växter, geologi och kulturhis-
toria. Bakom Gislaveds Industrimuseum har det byggts 
en träbrygga varifrån vattenfallet kan beskådas. Under 
året har förberedelser inför anläggningen av gångsti-
gens andra etapp gjorts. Det blir en sträcka på 3 km på 
västra sidan av Nissan från Holmenbron upp till Rödjan. 
Invigningen kommer att ske hösten 2013.  

Skogsbruksplan, Gislaved
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FRILuFTSLIv
Under 2012 har det gjorts framsteg i arbetet med 
upprustningen av vandringsleden Gislavedsleden. Avtal 
har tecknats med många markägare utmed leden, en 
lägerplats har anlagts utanför Arnåsholm och en ny 
sträcka av leden har röjts utmed sjön Fegen söder om 
Sandvik. Den norra etappen mellan Arnåsholm och 
Isaberg har inventerats. Upprustningen beräknas bli klar 
under 2013.

Nissanleden är en ca 8 km lång promenadstig som 
sträcker sig utmed Nissans västra sida mellan Små-
landsstenar och Skeppshult. Förberedelser har gjorts 
inför en kommande röjning av stigen.

Trots	den	regniga	sommaren	var	det	fler	som	paddlade	
på Kanotled Nissan jämfört med tidigare år vilket kan 
vara ett tecken på att kanotleden blivit mer etablerad. 
Sammanlagt såldes 459 kanotcheckar för 410 vuxna 
och	49	barn.	Det	finns	10	organiserade	rastplatser	med	
toalett, sopställ, övernattningsmöjligheter. Förhopp-
ningen är att detta ska innebära att det slängs mindre 
skräp i naturen. Det förekom skadegörelse vid en av 
lägerplatserna men i det stora hela fungerade verksam-
heten bra. 

INvENTERING av väRdEFuLLa TRäd
Under sommaren 2012 har Gislaveds kommun 
inventerat värdefulla träd i och kring Smålandsstenar, 
Skeppshult	och	Broaryd.	Sammanlagt	har	drygt	700	
träd mätts in och positionsbestämts med hjälp av 
GPS. Vid inventeringen noterades bland annat trädens 
omkrets, skötselbehov och karaktärsdrag. Bland de 
inventerade	träden	finns	19	olika	trädslag	represen-
terade. Det största trädet som mätts in är en ek med 
en omkrets på 456 cm. Trädet står i en betesmark vid 
prästgården i Broaryd.

Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets ”Åtgärds-
program för skyddsvärda träd i kulturlandskapet”. 
Åtgärdsprogrammet syftar till att bevara hotade arter 
som är beroende av träd. Gamla och grova träd, träd 
med håligheter, hamlade träd, alléträd och döda träd 
är särskilt värdefulla för många insekter, fåglar, mos-
sor, lavar och svampar. I dagsläget är totalt 5 181 träd 
inventerade i tätorter och på landsbygden i Gislaveds 
kommun. 

Informationen från trädinventeringen kommer bland an-
nat att användas vid samhällsplanering och vid plane-
ring av skötselinsatser på kommunens mark. Invente-
ringen i sig innebär inte att träden blir skyddade. 
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bEdÖmNING mÅLuppFyLLELSE 
Mängderna insamlat material genom återvinningsstatio-
ner är mindre än riksgenomsnittet. En viss minskning av 
totala mängden avfall kan skönjas.

bEdÖmNING ÅTGäRdSaRbETE 
Flera processer för att förändra avfallshanteringen i 
kommunen som helhet och i den kommunala organisa-
tionen har påbörjats under året. Bristen på återvinnings-
stationer har inte kunnat åtgärdas.

avFaLLSHaNTERING
Under året har diskussioner förts med Vaggeryd, Gnosjö, 
Värnamo, Habo och Mullsjö kommuner om hur kommu-
nerna kan samarbeta med i avfallshanteringen. Kommu-
nerna står inför samma problematik med miljömålskrav 
om insamling av matavfall och eventuellt utökat ansvar 
för kommunerna i producentansvaret. Kommunerna 
avser att utreda vilka samordningsvinster i hantering, 
ekonomi och kompetensförsörjning som skulle kunna bli 
resultatet av ett samarbete i någon form. 

I Gislaveds kommun pågår arbetet med att genomföra 
intentionerna i den kommunala avfallplanen som antogs 
2011. Under året har plockanalyser genomförts på 
hushållsavfallet vilka ger viktig information inför framtida 
förändringar av insamlingssystemen. Analyserna har 
gjorts på ett hyreshusområde och ett villaområde.

Som en föreberedelse inför en framtida utveckling 
av avfallshanteringen har under året en detaljplan för 
Gröne Mosse kretsloppspark arbetats fram. Planen ska 
bland annat ge förutsättningar för en omlokaliserad och 
utvecklad återvinningscentral med möjlighet till återbruk 
av inlämnat material.

Mängden hushållsavfall per invånare minskar något un-
der 2012, från 318 kg per person till 313 kg per person. 
Den tidigare trenden med stadigt ökande avfallsmäng-
der verkar ha brutits och minskat från toppnoteringen 
2008 på 336 kg per person. Mängderna avfall som 
transporterats till förbränning respektive deponering i 
Linköping minskar något. Mängden insamlat farligt av-
fall ökar också vilket är positivt eftersom det är mycket 
angeläget att denna typ av avfall inte hamnar på fel 
ställen. 
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INTERN avFaLLSHaNTERING
Konkretiserat mål: Berörda nämnder ska genomföra 
de anpassningar som krävs för att antagen avfallsplan 
kan implementeras.

Gislaveds kommuns nya avfallsplan har en ambition 
att förbättra källsortering och omhändertagande i hela 
kommunen och därför är det angeläget att skärpa 
kraven också på kommunal verksamhet. 

Hur avfall hanteras i den kommunala organisationen 
varierar kraftigt. Den interna avfallspolicyn som antogs 
1998 har inte införts i hela organisationen. Möjlighe-
terna att kunna sortera varierar kraftigt i olika verksam-
heter. Hur avfallet transporteras till återvinning varierar 
också. En del verksamheter har beställt hämtning från 
avfallsföretag, hos andra är det fastighetsskötarna som 
sköter transporterna och på en del ställen går man 
själv till den lokala återvinningsstationen. 

Det	finns	många	goda	exempel	på	hur	det	kan	skötas,	
exempelvis så sorterar biblioteken papper, kartong och 
batterier. Ungdomens Kulturhus källsorterar metall, plast 
och pappersförpackningar och i skolor och förskolor 
är avfallssorteringen en del i pedagogiken. 2012 deltog 
exempelvis 25 förskole- och skolenheter i kommunen i 
Håll Sverige Rents nationella skräpplockardagar. 

För att få en bättre kvalitet på källsorteringen i hela 
organisationen pågår ett utvecklingsarbete för att både 
införa källsortering och ett korrekt omhändertagande av 
avfallet. En inventering av förutsättningarna genomför-
des redan 2011. Under året har arbetet fortsatt med att 
färdigställa ett upphandlingsunderlag för att ta in anbud 
på en helhetslösning för hanteringen i hela den kommu-
nala organisationen. Det har också konstaterats att det 
på	flera	håll	krävs	ombyggnationer	för	att	kunna	sortera	
avfallet fullt ut.  

Tekniska kontoret har deltagit i kampanjen ”Europa 
minskar avfallet” genom att arbeta med tre skolor 
i kommunen i syfte att minska matavfallet. Arbetet 
har bedrivits i form av en tävling mellan skolorna där 
Sörgårdsskolan avgick med segern genom att minska 
matavfallet med 49%.

När det gäller förpackningsinsamlingens olika mat-
erialslag är de insamlade mängderna per person alla 
mindre i Gislaveds kommun jämfört med riket som 
helhet. Totalmängderna insamlade förpackningar ökar 
dock något för allt material utom tidningspapper där 
en kraftig minskning sker. Minskningen är en rikstrend 
som beror på att vi läser allt mindre papperstidningar. 

Bristen på återvinningsstationer i Gislaveds tätort har 
inte kunnat lösas under 2012. I övrigt har verksamheten 
med mobila återvinningscentraler i Hestra, Burseryd 
och Reftele fortsatt och insamlingen av farligt avfall från 
hushållen, miljöbilen, också genomförts 2012. 
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myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vatten-
hushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden. 

aNdERSToRpS SToRmoSSE
Anderstorps Stormosse är ett av Sydsveriges största 
och värdefullaste myrmarksområden och som är 
naturreservat och Natura 2000-område. På Anders-
torps Stormosse återskapas en mer öppen högmosse 
på de cirka 300 hektar som skadats av dikning och 
torvtäkt. Skog som invaderat täktområdena huggs ner, 
gamla diken däms och vissa torra torvsträngar grävs 
bort. Detta sker genom ett EU-projekt, Life to admire. 
En parkeringsplats har anlagts under sommaren och 
skog gallrats. Fågeltorn, skyltställ och en rullstols-
anpassad stig byggdes under hösten. Invigning av 
reservatet kommer att ske under 2013. Anslutningarna 
från Gislaved och Anderstorp ut till cykelvägen ute på 
mossen återstår att lösa.
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Nya fågeltornet på Anderstorps stormosse
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ett rikt växt och djurliv

Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosyste-
men samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livs-
kraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 
för hälsa, livskvalitet och välfärd

FEGENS NaTuRRESERvaT
År 2010 fattade länsstyrelsen beslut om att bilda 
Fegens naturreservat. Beslutet överklagades men i fe-
bruari 2012 beslutade regeringen att avslå överklagan-
dena. Reservatet är drygt 6 000 ha stort och ungefär 
en tredjedel av området ligger i Gislaveds kommun. 
Syftet med reservatet är bland annat att bevara sjön 
Fegens	goda	vattenkvalitet	och	unika	fisk-	och	fågel-
liv samt att ge förutsättningar för det rörliga friluftslivet. 
Oklarheter om hur naturreservatet ska förvaltas och 
vad som är länsstyrelsernas ansvar råder mellan läns-
styrelserna.

Fiskljuse
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djuRLIv
I	Gislaveds	kommun	finns	flera	fina	fågellokaler	varav	
Draven anses vara den främsta. Där har hittills 240 
arter noterats genom åren. Även vid reningsdammarna 
i	Gislaved	finns	ett	rikt	fågelliv,	runt	hundra	arter	har	
observerats	där	under	året.	I	hela	kommunen	finns	re-
gistrerade observationer av 206 olika fågelarter 2012. 
Det ger Gislaveds kommun en hedrande tredjeplats i 
länet. Bland de mer spektakulära fynden kan nämnas 
de rödlistade arterna lappuggla, tallbit, ängshök, gräs-
hoppsångare, sommargylling och vit stork. Den vita 
storken är så ovanlig att den betraktas som nationellt 
utdöd.   

2012 rapporterades 294 viltolyckor i kommunen vilket 
var	något	fler	än	under	2011	men	betydligt	färre	än	
2010. 223 rådjur, 52 älgar och 19 vildsvin innebar en 
kraftig	ökning	av	andelen	trafikolyckor	orsakade	av	
vildsvin (6,5 %) jämfört med både 2010 och 2011 då 
motsvarande andel var knappt 3 %. Att antalet vildsvin 
ökar stöds av olycksstatistiken för länet de senaste tio 
åren.	2012	rapporterades	173	vildsvinsolyckor	vilket	
kan jämföras med 23 olyckor år 2003. Vildsvinet är ett 
nygammalt inslag i vår fauna. Det är ett populärt jaktvilt 
men	orsakar	förutom	trafikolyckor	även	bekymmer	
genom att böka på åkrar, i betesmarker och trädgårdar 
med mera. 

Under 2012 har 20 kvalitetssäkrade observationer av 
lodjur gjorts i kommunen. Två av dessa gällde en hona 
med	unge/ungar.	Inga	observationer	av	varg	eller	björn	
har registrerats. Kungsörn observerades vid ett tret-
tiotal tillfällen.

Sommargylling

Gräshoppsångare

Tallbit
Ängshök

Vit stork
Lappuggla

Vildsvin



GRÖN IT
Målet är minskad miljöpåverkan från själva användan-
det av IT-hårdvara och minskad miljöpåverkan genom 
att optimera och även ersätta miljökrävande processer 
med IT-tjänster. Detta brukar sammanfattas i begrep-
pet Grön IT. Under 2012 har följande IT-relaterade 
projekt bidragit till miljömässiga vinster:
•	Nytt	utskrifts-	och	kopiatorkoncept	kommer	att	

minska antalet utskriftspunkter och minskar antalet 
”onödiga” utskrifter. Under 2012 har detta införts i 
kommunhuset 

•	Serverparken	har	förändrats	i	syfte	att	minska	ström-
förbrukning samt slippa nyanskaffning av hårdvara.

•	Samtliga	nya	arbetsstationer	är	miljöklassade	(mot-
svarande Svanen). Krav att leverantören hanterar allt 
emballage för miljömässig återvinning.

•	Samtliga	utrangerade	arbetsstationer	återvinns	miljö-
mässigt.

•	Kallelser,	agendor	och	protokoll	till	fullmäktigemöten	
skickas digitalt istället för per post.

 Antalet skickade brev har minskat med ca 8% och 
kopieringen av papper med 42% under 2012. Näs-
tan hela minskningen kan härledas till kommunsty-
relseförvaltningen och den politiska verksamheten. 
Förklaringen kan vara ny teknik och en förändrad 
kopieringsmiljö.

EKoLoGISKa, RäTTvISEmäRKTa oCH 
NäRpRoduCERadE pRoduKTER 
År 2009 beslutade kommunfullmäktige att minst 25 
procent av de produkter som upphandlas av Gislaveds 
kommun	ska	vara	rättvisemärkta,	ekologiska	och/eller	
närproducerade

Arbetet med att ställa miljökrav på produkter som köps 
in i den kommunala organisationen har utvecklats un-
der året. Skärpta miljökriterier har använts i bland annat 
upphandlingar av städ- och kemartiklar, hyrbilar och 
skrivare. En ny livsmedelsupphandling har påbörjats. 
Utvecklade krav har ställts i upphandlingen för att öka 
andelen ekologiska livsmedel i de kommunala köken. 
Anbudsunderlagen har för vissa livsmedel till exempel 
delats	upp	i	mindre	geografiska	områden.	Detta	för	att	
underlätta för mindre aktörer att lämna anbud.

Kommunens kök arbetar medvetet mot att nå målet 
med att öka andelen ekologiska livsmedel och många 
serverar en måltid i veckan där huvudingredienserna 
är ekologiska. Områdeschefer och kökspersonal inom 
socialförvaltningen har under året gått en teoretisk 
grundkurs för att lära sig mer om ekologisk, rättvise-
märkt och närproducerad mat. De har även besökt en 
ekologisk grisfarm, fårfarm och grönsaksodlare för att 
se och lära mer om ekologisk odling och djurhållning i 
praktiken. Barn och utbildningsnämnden har medver-
kat i en utbildningsserie i kostkompetens tillsammans 
med fyra andra kommuner. I utbildningen tittade de 
bland annat närmare på hur det går att få ihop ekono-
min vid ökade inköp av ekologisk mat.   

Andelen ekologiska livsmedel i de kommunala köken 
har ökat markant vilket innebär man under året nått upp 
till 25,8 procent ekologiskt. Barn- och utbildningsför-
valtningen har totalt nått upp till 31,3 procent ekologiskt 
och socialförvaltningen hamnade totalt på 20,8 procent. 
Nyckelpigans förskola i Reftele är den verksamhet som 
lyckats allra bäst och ligger på 82 procent ekologiskt. 
Inom skolan är det Sörgårdsskolan med 49 procent 
som ligger i topp och inom socialförvaltningen ligger 
Mariagårdens äldreboende på 34 procent. 

Föreläsningar och utställningar om vilka kemikalier och 
främmande	tillsatser	som	finns	i	konsumentprodukter	
och om Fairtradehantverk genomfördes på Gislaveds 
bibliotek. Konsumentvägledningen har under året infor-
merat enskilda konsumenter och grupper, till exempel 
SFI-elever och föreningar, om vilka miljömärkningar som 
finns	och	vad	de	står	för.

internA miljöArbeten och projekt
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dISTRIbuTIoNSCENTRaL 
Konkretiserat mål: En gemensam distributionscentral 
ska	finnas	och	föregås	av	en	utredning	innefattande	
plan och genomförande. Planen ska vara klar senast 
2012.

En förstudie om förutsättningarna för samordnad va-
rudistribution och etablering av en distributionscentral 
har pågått under året. I en samordnad varudistribution 
levereras varor till en mottagningspunkt och distri-
bueras därifrån vidare av en aktör till de kommunala 
verksamheterna på fasta rutter och tider. Samordnad 
varudistribution	ger	miljö-	och	trafiksäkerhetvinster	
och anses också gynna lokala leverantörer. Förstudien 
redovisas under 2013.

mILjÖombud 
Varje kommunal arbetsplats ska ha minst ett miljöom-
bud. Miljöombudets uppgift är att ta del av miljöarbetet 
som drivs i kommunen och se på vilket sätt just deras 
arbetsplats kan driva miljöarbetet framåt. Miljöombudet 
ska fungera som arbetsplatsens ögon och öron för 
miljön.	För	nuvarande	finns	det	87	miljöombud.	Det	
saknas fortfarande miljöombud på 13 arbetsplatser.

Under året har två halvdagsutbildningar hållits för miljö-
ombuden. Dessa har handlat om energieffektivisering 
i det dagliga arbetet samt om vilken roll kemikalierna 
spelar i vardagen.

mILjÖSTIpENdIum
Kommunens miljöstipendium är till för att både be-
löna och stimulera insatser inom miljö- och naturvård 
samt hållbar utveckling. 2012 års stipendium delades 
mellan Sörgårdsskolan, Gislaved och Isabergsskolan, 
Hestra. Sörgårdsskolan belönades för sitt arbete med 
att ekologiska livsmedel i skolmaten där man har varit 
föregångare under lång tid och numera också har ett 
KRAV-certifierat	kök.	Isabergsskolan	tilldelades	stipen-
diet för satsningen på undervisning i miljö med ambitio-
nen	att	också	öka	elevinflytandet.
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Gislaveds kommuns miljöarbete har de senaste åren 
breddats och bedrivs inom en mängd områden och i 
olika verksamheter. Klimat- och energiarbetet är det 
främsta exemplet på områden där arbetet utvecklats 
och	intensifierats.	Oroande	är	dock	att	resultat	i	form	
av utsläppsminskningar inte har slagit igenom. Klima-
tarbetet bedrivs framgångsrikt med energieffektvise-
ringsåtgärder och förändring av uppvärmningssektorn. 
Däremot så pekar utvecklingen åt fel håll inom trans-
portsektorn då både drivmedelsanvändningen och 
koldioxidutsläppen från transporter ökar. I och med att 
transporterna från början är den sektor i kommunen 

som står för mest utsläpp av växthusgaser så innebär 
utvecklingen att det inte är möjligt för kommunen att 
nå sina uppsatta klimatmål för 2020. Åtgärdsarbetet 
inom transportsektorn behöver därför prioriteras och 
förstärkas.

Vattenvårdsfrågorna har blivit högaktuella, både genom 
krav från myndigheter och genom nya kunskaper om 
miljötillståndet i kommunen. Frågorna kring vatten- och 
avlopp kommer att vara en dominerande miljöfråga 
under lång tid framöver. Farohågorna att statusen på 
enskilda avloppsanläggningar på landsbyden är dåliga 

har förstärkts via inventeringen i Lillåområdet. Resulta-
tet ställer frågan om utbyggnad av kommunalt VA eller 
andra gemensamhetslösningar på sin spets. En ge-
mensam strategi för arbetet kommer att tas fram i den 
kommande VA-planen men det är redan nu tydligt att 
avloppsfrågorna kommer att kräva betydande resurser 
i framtiden. 

Miljögifter i mark och vatten är ett problem som alltmer 
gör sig påmint. Förekomsten av förorenad mark i kom-
munen är ett stort miljöproblem och ibland också ett 
utvecklingshinder då mark inte kan tas i anspråk för nya 
verksamheter innan den sanerats. Särskilt oroande är 
att trikloreten, tri, allt oftare påträffas i grundvatten och 
i brunnar.  Omfattningen av triförekomst i grundvattnet 
är inte utredd men det går inte att utesluta ett högt 
mörkertal.	Tri	har	historiskt	använts	flitigt	inom	industrin	
i branscher vanliga i kommunen.  Gislaveds kommun 
arbetar med främst med tillsyn av pågående verksam-
heter	där	misstanke	finns	om	förorenad	mark	samt	med	
gamla allmänna deponier. Kommunen utför däremot 
inget strukturerat arbete med att utreda, söka statsbi-
drag för och sanera äldre områden där ingen verksam-
het pågår idag. Arbetet är istället till stor del händelse-
styrt.  För att arbeta i linje med miljömålen, uppfylla krav 
om miljökvalitetsnormer och för att skydda människors 
hälsa behöver kommunen utveckla saneringsarbetet.  

Sammanfattningsvis så rymmer miljöområdet utma-
ningar inför framtiden på många områden men trans-
portfrågorna, vatten- och avlopp samt arbetet med 
förorenad mark utgör tre områden som måste betrak-
tas som mycket högt prioriterade för att uppnå kom-
munens mål om ett hållbart samhälle. 
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Sammanställning över nyckeltal och indikatorer 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miljöcertifierade företag i kommunen, st 34 34 40 45 56 57 55 61 59 63 66
Avfall till deponi, ton 7730 5210 6768 3337 1870 3006 1260 486 684 916 742
Hushållsavfall till behandling, ton 6346 6162 7336 7378 7665 7720 7951 7688 7516 7583 7415
Farligt avfall, insamlat ton 87,483 105 121 116 118 122 100 113,5 92 96 111
Förpackningsinsamlingen insamlat antal ton - glas 354 379 353 332 344 357 371 338 365 361 371
                                                                 - metall 30,1 31,8 34,3 32 33,3 33 31,6 29 29 28 29
                                                                 - plast 47,5 48 49,8 68 111 120 94 68 81 79 89
                                                                 - papper 697 722 798 852 998 950 984 935 889 820 742
                                                                 - kartong 394 412 429 290 394 365 334 201 228 220 240
Hushållsavfall, kg/invånare 265 262 307 308 330 330 336 321 316 318 313
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun 39449 39250 36071 37740 35726 37207 41076 36525 37316
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 11,5 9,3 6,7 5,4 5,6 6,7 3,1 3,2 5,8 3
Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,6 0,6 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0
Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m3 16,2 16,1 17,5 18 14,4 17,4 16,7 22,3 15,9 17,6
Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3 13,9 12 11 12,4 11,5 17,8 20,9 14,8 20,8 21,8
Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,5 0,5 0,6 0,6
Växthusgaser per invånare, kg/inv * 5797 5389 5781 5490 5589
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv 3676 3240 3723 3888 3504 3836 3518 3519
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm 210 207 208 210 206 187 185 195 204 181 187
Körda mil i tjänsten med egen bil 111367 103011 76539 66809 69655 67408 63141 53836 56945 67234 67479
Körda mil med bilpoolen 26659 24457 26786 28331 31633 31158 37242 37932
Körda mil med hyrbil 6932 2317 3274
Körda mil med förvaltningsbil 159816
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, % 59 80 82 86 77 76 84
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, % 3,8 5,5 18 25,8
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, % 60 87 72 65 68 71 82 92 71 87 86
* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid
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Tjänstemän från kommunen är engagerade i olika nät-
verk exempelvis 
- Borgmästaravtalet
- miljömålssamordning
- energieffektiviseringsarbetet i länet
- miljöstrateger i GGVV
- kalkningsverksamhet
- biologisk återställning Väst
- vattenförvaltningens samverkansråd
- klimatrådets fokusgrupper för energieffektivisering 

och för transporter och planering 
- Nissans, Lagans, och Ätrans vattenråd
- riksintresse Gnosjöandan
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Avrinningsområde
Ett land- och vattenområde som från nederbörd 
samlar det vatten som avvattnas från en viss punkt 
i ett vattendrag eller från en sjö (jämför tillrinnings-
område).
Bioenergi
Energi som erhålls direkt eller indirekt efter om-
vandling av olika typer av biologiskt material.
Biotopvård
Planerad förändring i naturen med syfte att nå 
vissa mål, t.ex. öka antalet av viss art.
Detaljplan
Plan genom vilken samhället, efter prövning av vad 
som är lämpligt, styr hur mark får användas och 
vilka	byggnader	och	anläggningar	som	får	finnas.	
Regleras av plan- och bygglagen.
Ekologi
Läran om hur de levande organismerna, både djur 
och växter, lever och fungerar i sin omvärld.
Fjärrvärme
Värme	producerad	för	flera	fastigheter	i	en	större	
gemensam värmeanläggning.
FSC
Internationellt	skogscertifieringssystem
Grundvatten
Vatten i den del av jorden eller berggrunden där 
hålrummen är helt vattenfyllda.
Grönstruktur
Parker, alléer, kyrkogårdar och andra gröna inslag 
i tätbebyggda områden som tillsamman skapar 
gröna stråk.

Klimatkompensation
Ett sätt att kompensera för utsläpp av klimatpåver-
kande gaser i den egna verksamheten genom att 
utsläpp av de samma minskas någonstans.
Kvillområde
Del av ett vattendrag där huvudfåran förgrenar sig i 
flera	mindre	fåror.
LIS
Landsbygdsutveckling i strandnära områden.
Livscykelanalys
Undersökning av en produkts eller tjänsts totala 
miljöpåverkan under hela processen, från tillverk-
ning till slutanvändning.
Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning.
Miljöbil
Fordon som drivs med ett alternativt bränsle t.ex. 
etanol eller gas samt fordons som drivs med kon-
ventionella bränslen men med utsläppsnivåer lägre 
än	120	g	CO2/km.
Miljökvalitetsnorm
Den enligt lag lägsta miljökvalitet i ex luft eller vatten 
som tillåts. Regleras i miljöbalken och dess förord-
ningar.
Natura 2000
EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet 
med skyddet är att värna om naturtyper och arter 
som EU-länderna har enats om är av gemensamt 
intresse.
Omlöp
En	typ	av	fiskväg,	som	anlagts	för	att	tillåta	fisk	
passera ett vandringshinder.

Nonylfenol
Giftämne, som är svårnedbrytbart, hormonstörande 
och kan lagras i kroppen.
PAH
Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp 
av	cirka	200	identifierade	föreningar	som	bildas	vid	
upphettning av organiska ämnen. PAH:er släpps ut 
som oönskade biprodukter från bland annat för-
bränning. De är ett resultat av ofullständig förbrän-
ning, d.v.s. syrebrist eller motorteknik som gör att 
bränslet inte förbrukas helt. Ämnena i gruppen PAH 
är antingen direkt giftiga eller cancerframkallande. 
PEFC
Ett	system	för	certifiering	av	miljövänligt	och	re-
surshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certi-
fieringsregler	som	tagits	fram	av	FSC,	men	är	mer	
anpassat till det småskaliga privata skogsbruket 
Radon
Radioaktivt grundämne som kan utgöra hälsorisker 
i otillräckligt ventilerade byggnader.
Ramdirektivet för vatten
EU:s samlade vattenlagstiftning.
Riksintresse
Utpekat område av särskilt nationellt intresse. Kan 
t.ex. vara intressant ur försvars-, kultur- eller natur-
hänseende.
Strandskydd
Bestämmelser som regleras i miljöbalken. Avser 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
samt bevara goda livsvillkor för djur och växter kring 
hav, sjöar och vattendrag.
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Tillrinningsområde
Ett landområde inom vilket den nederbörd som 
faller	rinner	till	ett	och	samma	specifika	vattendrag	
eller sjö.
Vandringshinder
Fysiska hinder som begränsar djurs rörlighet. Kan 
t.ex. utgöras av broar, dammar och vägar.
Vattenskyddsområde
Fastlagt område med föreskrifter som syftar till 
skydd för vattentäkt.
Våtmarksrening
Rening av avloppsvatten i en anlagd våtmarks-
damm genom att föroreningar omvandlas av 
bakterier	till	gas,	tas	upp	av	befintlig	vegetation	eller	
fastläggs i bottensediment.
Växthusgasutsläpp
Utsläpp av gaser som bidrar till den globala upp-
värmningen av jorden och därmed till klimatföränd-
ringar.
Översiktsplan
Planen skall ge vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden skall användas samt hur den 
byggda miljön skall bevaras och utvecklas. Regle-
ras av Plan- och bygglagen.
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aRKITEKTuRpRIS 2012
Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god 
arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller 
ett väl genomfört restaurerings-eller ombyggnadsprojekt. Priset 
gick 2012 till privatvillan på Södergatan 15 i Gislaved. Motive-
ringen är att det är en väl balanserad helhet mellan tre delar – 
det	befintliga	ombyggda	huset,	-	den	nya	byggnadsdelen	och	
den omsorgsfullt gestaltade trädgårdsanläggningen.  


