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Sociala konsekvenser 
Det sociala perspektivet på hållbar utveckling av samhällen handlar både om hur den fysiska miljön 
utformas och vilka möjligheter människor har att påverka beslut som rör deras vardagsmiljö. 
Folkhälsa, barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv, tillgänglighet och integration är exempel på 
sociala frågor som är särskilt viktiga att uppmärksamma i planprocessen. I arbetet med fokusgrupper 
som en uppstart för arbetet med fördjupad översiktsplan har särskild vikt lagts vid jämställdhetsper-
spektivet samt att även engagera barn och ungdomar i arbetet. Ledningsgruppen för arbetet har haft 
en jämn fördelning av kvinnor och män.

Ur ett folkhälsoperspektiv bör våra livsmiljöer vara trygga, säkra, bullerfria, estetiskt tilltalande, 
tillgängliga och inbjuda till vardagsmotion. 

Barn och unga 
FN:s barnkonvention slår fast att barns bästa ska komma i första rummet i alla frågor som berör 
barn. Dessutom ska barn ges rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem och att då bli 
respekterade. Detta gäller till exempel närmiljö och lokalsamhälle. 

I framtagandet av underlaget till planen har därför särskild vikt lagts vid att undersöka barns och 
ungdomars syn på framtidens Gislaved. En klass i årskurs 3 och två klasser i årskurs 8 har arbetat 
med fördjupningsuppgifter. En enkät har också genomförts med drygt 200 elever på högstadiet och 
gymnasiet.

Av enkäten och projektarbetena kan några slutsatser dras om vad som är viktigt för de barn och 
ungdomar som har tillfrågats:
Skapa mötesplatser och aktiviteter.• 
Satsa på shopping.• 
Utred möjligheterna att ändra uppfattningen om Trasten. Det kan handla om den fysiska miljön, den sociala miljön eller • 

omgivningens uppfattningar av området
Arbeta med åtgärder som minskar känslan av otrygghet i samhället och otrygga trafikmiljöer.• 
Lekplatser och skogsområden är viktiga men behöver underhållas så det inte blir för mörkt eller skräpigt. Bland annat • 

förfallna hus skrämmer.

En satsning på Gisleparken förstärker tätorten  som mötesplats. Gisle är unikt och erbjuder aktivi-
teter inom kultur, idrott och utbildning. Området är en tillgång  för alla kommunens invånare men 
även besökare.

En upprustning av gågatan och Torggatan ger ett attraktivare centrum med förhoppning av att fler 
affärer ska etableras.

Förändringar av Trastenområdet bör göras i dialog med Gislavedshus och flera kommunala 
nämnder. I planen föreslås ytterligare bostäder vid Trasten och en naturlekplats bakom Trasten 
samt att bostadsområdet knyts närmare de centrala delarna genom anläggandet av ett gc-stråk längs 
Torggatan. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska göra att fler Gislavedsbor kommer till Trasten-
området.

När det gäller trafiksäkerheten är en av strategierna i planen att ”Säkerhetsaspekterna för oskyddade 
trafikanter ska beaktas i befintliga och nya trafiklösningar. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och 
funktionshindrade”.

kONSekveNSBeSkrIvNING
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konsekvenser i sammanfattning

Strategier Miljökonsekvenser Socialt Kulturellt Ekonomiskt Övrigt
Järnvägsgatan får en ny gestaltning 
anpassad efter dess nya roll som 
tätortsgata.

+ Minskad trafik och lägre hastigheter 
ger mindre buller.

+ Bidrar till att skapa en tilltalande 
tätort.

- Kräver kommunala resurser.

Huvudtrafiksystemet prioriteras för 
framkomlighet.

+ Biltrafiken styrs till andra gator än små 
villagator.

+ Kanaliserar trafiken till vissa gator.  

Trafiken leds i första hand in på 
Mårtensgatan istället för Järnvägs-
gatan.

+/-Mindre trafik och buller på Järnvägs-
gatan mer på Mårtensgatan. Bostäder 
ligger utmed båda gatorna.

+Järnvägsgatan får bättre förut-
sättningar att utvecklas till en 
centrumgata.

- Kräver kommunala resurser.

Ny förbindelse över Nissan mellan 
Reftelevägen och Danska vägen 
utreds.

+ Minskar biltrafiken genom centrum.
- Ny väg och bro delar det grönstråk 
som går utmed Nissan vilket kan vara 
negativt för växt- och djurlivet.

+Knyter samman områdena runt 
Reftelevägen bättre med Gisleområ-
dets sportanläggningar och skola.

- Kräver kommunala resurser. + Avlastar del av Danska vägen

Vid etablering av ny bebyggelse 
tillgodose att tillgängligheten till 
kollektivtrafik samt gång- och cykel 
är goda.

+ Minskar bilberoendet. + Förbättrar möjligheterna till 
vardagsmotion vilket är bra för 
folkhälsan. 
+ Förbättrar tryggheten. Kvinnor 
är exempel på en grupp som ofta 
upplever gång- och cykelvägar som 
otrygga.

- Kräver kommunala resurser.

Område för verksamheter och 
bostäder mellan Anderstorp och 
Gislaved utreds.

+ Området ligger centralt mellan två 
tätorter.
- Naturmark tas i anspråk.

- Kräver kommunala inköp av mark och 
fastigheter. Högre exploateringskost-
nader p.g.a. dåliga markförhållanden. 

Området vid Henja och Hult behåller 
sin lantliga prägel och fortsätter 
utvecklas som jordbruksområde.

+ Möjligheter till närproducerad mat.
+ Bevarande av landskapsbilden.

+ Området kommer även fort-
sättningsvis kunna användas för 
närrekreation.

+ Området utgör jordbrukscentra för 
större områden som sträcker sig utanför 
planområdet.

Området vid Nissan, industrimuseet 
och Bruksvillan vidareutvecklas för 
turism, rekreation och nöje. Nya 
bostäder tillkommer vid Nissan på 
gamla bruksområdet.

- Bostäderna kan utsättas för buller 
och andra olägenheter från närliggande 
industriområde beroende på vilka 
verksamheter som bedrivs i området. 
- Risk för översvämning.

+ Bostäder tillskapas centrumnära 
med de kvalitéer som kulturmiljön 
och närheten till Nissan erbjuder.

+ Lyfter fram sambandet mellan 
Nissan och industrins framväxt.
+/- Okänsliga förändringar av bygg-
naderna kan förstöra kulturvärden 
men ett nyttjande av byggnaderna 
är också en förutsättning för ett 
bevarande.

- Mindre industrimark.
+ Omvandling industri till andra 
verksamheter breddar näringslivet

Förtätning med flerbostadshus sker i 
centrum.

+ Förtätningar minskar transportav-
stånden och förbättrar förutsättningarna 
för kollektivtrafik.
- Förtätningar kan även ta gröna 
områden i anspråk vilket är negativt för 
människors hälsa och växt- och djurlivet.

Nya bostadsområden tillskapas vid 
Skomakargärdet, Trasten, Vitsippan 
samt söder om Rödjan.

-/+Naturmark tas i anspråk för bebyg-
gelse. Inga kända naturvärden finns i 
områdena.

+ Ny bostadsbebyggelse tillskapas i 
anslutning till befintlig bebyggelse. 
+Trasten och Vitsippan ligger 
centrumnära.

kONSekveNSBeSkrIvNING

Översiktsplanen behandlar inte otrygghetsfrågorna för övrigt. Ofta är det frågor som bör beaktas på 
en mer detaljerad nivå när åtgärder görs i den fysiska miljön.

När det gäller lekmiljöer är en av strategierna i planen att ” Goda möjligheter till lek i såväl 
naturmark som på lekplats eftersträvas. ”
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konsekvenser i sammanfattning

Strategier Miljökonsekvenser Socialt Kulturellt Ekonomiskt Övrigt
Järnvägsgatan får en ny gestaltning 
anpassad efter dess nya roll som 
tätortsgata.

+ Minskad trafik och lägre hastigheter 
ger mindre buller.

+ Bidrar till att skapa en tilltalande 
tätort.

- Kräver kommunala resurser.

Huvudtrafiksystemet prioriteras för 
framkomlighet.

+ Biltrafiken styrs till andra gator än små 
villagator.

+ Kanaliserar trafiken till vissa gator.  

Trafiken leds i första hand in på 
Mårtensgatan istället för Järnvägs-
gatan.

+/-Mindre trafik och buller på Järnvägs-
gatan mer på Mårtensgatan. Bostäder 
ligger utmed båda gatorna.

+Järnvägsgatan får bättre förut-
sättningar att utvecklas till en 
centrumgata.

- Kräver kommunala resurser.

Ny förbindelse över Nissan mellan 
Reftelevägen och Danska vägen 
utreds.

+ Minskar biltrafiken genom centrum.
- Ny väg och bro delar det grönstråk 
som går utmed Nissan vilket kan vara 
negativt för växt- och djurlivet.

+Knyter samman områdena runt 
Reftelevägen bättre med Gisleområ-
dets sportanläggningar och skola.

- Kräver kommunala resurser. + Avlastar del av Danska vägen

Vid etablering av ny bebyggelse 
tillgodose att tillgängligheten till 
kollektivtrafik samt gång- och cykel 
är goda.

+ Minskar bilberoendet. + Förbättrar möjligheterna till 
vardagsmotion vilket är bra för 
folkhälsan. 
+ Förbättrar tryggheten. Kvinnor 
är exempel på en grupp som ofta 
upplever gång- och cykelvägar som 
otrygga.

- Kräver kommunala resurser.

Område för verksamheter och 
bostäder mellan Anderstorp och 
Gislaved utreds.

+ Området ligger centralt mellan två 
tätorter.
- Naturmark tas i anspråk.

- Kräver kommunala inköp av mark och 
fastigheter. Högre exploateringskost-
nader p.g.a. dåliga markförhållanden. 

Området vid Henja och Hult behåller 
sin lantliga prägel och fortsätter 
utvecklas som jordbruksområde.

+ Möjligheter till närproducerad mat.
+ Bevarande av landskapsbilden.

+ Området kommer även fort-
sättningsvis kunna användas för 
närrekreation.

+ Området utgör jordbrukscentra för 
större områden som sträcker sig utanför 
planområdet.

Området vid Nissan, industrimuseet 
och Bruksvillan vidareutvecklas för 
turism, rekreation och nöje. Nya 
bostäder tillkommer vid Nissan på 
gamla bruksområdet.

- Bostäderna kan utsättas för buller 
och andra olägenheter från närliggande 
industriområde beroende på vilka 
verksamheter som bedrivs i området. 
- Risk för översvämning.

+ Bostäder tillskapas centrumnära 
med de kvalitéer som kulturmiljön 
och närheten till Nissan erbjuder.

+ Lyfter fram sambandet mellan 
Nissan och industrins framväxt.
+/- Okänsliga förändringar av bygg-
naderna kan förstöra kulturvärden 
men ett nyttjande av byggnaderna 
är också en förutsättning för ett 
bevarande.

- Mindre industrimark.
+ Omvandling industri till andra 
verksamheter breddar näringslivet

Förtätning med flerbostadshus sker i 
centrum.

+ Förtätningar minskar transportav-
stånden och förbättrar förutsättningarna 
för kollektivtrafik.
- Förtätningar kan även ta gröna 
områden i anspråk vilket är negativt för 
människors hälsa och växt- och djurlivet.

Nya bostadsområden tillskapas vid 
Skomakargärdet, Trasten, Vitsippan 
samt söder om Rödjan.

-/+Naturmark tas i anspråk för bebyg-
gelse. Inga kända naturvärden finns i 
områdena.

+ Ny bostadsbebyggelse tillskapas i 
anslutning till befintlig bebyggelse. 
+Trasten och Vitsippan ligger 
centrumnära.

kONSekveNSBeSkrIvNING
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Strategier Miljökonsekvenser Socialt Kulturellt Ekonomiskt Övrigt

kONSekveNSBeSkrIvNING

Nya bostadsområden tillskapas på 
marknadsplatsen. 

- En förutsättning för bostäder är en 
omvandlig av Mårtensgatans industriom-
råde samt att bensinmacken flyttar, med 
hänsyn till riskfaktorer och olägenheter. 
Bostäder i detta område kan också 
behöva utformas med tanke på buller 
från Mårtensgatan.

+ Bostäder tillskapas i centrumnära 
läge.

- Omvandling av Mårtensgatans 
verksamhetsområde kräver resurser.

Små enheter med flerbostadshus 
respektive villor samt en blandad 
bebyggelse eftersträvas.

+ Skapar ett mer varierat samhälle 
och minskar bostadssegregeringen.
+ Estetiskt tilltalande med variation.

Inom närområdet för motorbanan ska 
nybyggnation av bostäder ej tillåtas. 
Ombyggnation ska noga prövas. 

- Närområdet för motorbanan har 
avgränsats utifrån bullerberäkning 
och omfattar område över 60 dBA. 
Riktvärdet för buller från motorbana är 
60 dBA dagtid och 55 dBA kvällstid. 
Bullerstörningar kan uppstå på bostäder.

- Ny bostadsbebyggelse i det område 
som påverkas av 55-60 dBA från motor-
banan kan innebära krav på åtgärder på 
motorbanan för att minska bullret.
- Åtgärder kan krävas i befintlig bebyg-
gelse.

Ny byggnation vid Henja/Hult kan 
endast tillkomma under förutsättning 
av VA-frågan löses på ett godtagbart 
sätt.

+Kommunalt VA i området skulle vara 
positivt då det är svårt att lösa VA-frågan 
på ett godtagbart sätt med lokala 
anläggningar i området.

De centrala delarna förtätas med nya 
bostäder och lokaler för handel.

+Förtätningar minskar transportav-
stånden och förbättrar förutsättningarna 
för kollektivtrafik. 
- Förtätningar kan även ta gröna 
områden i anspråk vilket är negativt för 
luftmiljö, människors hälsa och växt- 
och djurlivet.

+ Handel i centrum, ger möjligheter 
att handla även för den som inte har 
bil. 
+ Ett levande centrum är en mötes-
plats

Ny bostadsbebyggelse i centrum ska 
utformas som flerbostadshus.

+Förtätningar minskar transportav-
stånden och förbättrar förutsättningarna 
för kollektivtrafik.

Gågatan förlängs med gång- och 
cykelstråk på Torggatan.

+ Minskad biltrafik. + Ger möjligheter till ett ökat 
folkliv och fler etableringar utmed 
Torggatan.

- Kräver resurser för ombyggnad av 
Torggatan till Gågata.

- Gågatan utformas som en upphöjd 
gångbana över Storgatan vilket 
försämrar framkomligheten på 
Storgatan. 
+ ökad trafiksäkerhet.

När åtgärder vidtas eftersträvas att 
ge de centrala delarna en gemensam 
gestaltning. För att få ett samman-
hållet centrum upprättas ett gestalt-
ningsprogram för centrum.

+ Skapar ett estetiskt mer tilltalande 
centrum

+ Skapa förutsättningar för fler 
mötesplatser.

+ Ger förutsättningar för konstnärlig 
utsmyckning.

- För att upprätta ett gestaltningspro-
gram krävs kommunala resurser.
- Kräver resurser för åtgärder.

Parkeringsplatser som tas i anspråk 
för bebyggelse ersätts med parke-
ringsgarage.

+ Ger möjligheter till förtätningar, 
vilket minskar transportavstånden och 
förbättrar förutsättningarna för kollek-
tivtrafik.
+ Mindre asfaltsytor i centrum.

- Parkeringshus kan upplevas som 
otrygga.

- Kräver extra resurser vid anläggandet.

Järnvägsgatan utvecklas till en 
handels- och bostadsgata.

- I dagsläget alstrar trafiken på Järn-
vägsgatan höga bullernivåer. Trafiken 
föreslås dock flyttas till Mårtensgatan.  
+ Nya verksamheter i anslutning till 
busstationen.

+ Minskar barriäreffekten. - Kräver omgestaltning av Järnvägs-
gatan.

+/- Centrum utvidgasas mot Järn-
vägsgatan.
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Strategier Miljökonsekvenser Socialt Kulturellt Ekonomiskt Övrigt
Nya bostadsområden tillskapas på 
marknadsplatsen. 

- En förutsättning för bostäder är en 
omvandlig av Mårtensgatans industriom-
råde samt att bensinmacken flyttar, med 
hänsyn till riskfaktorer och olägenheter. 
Bostäder i detta område kan också 
behöva utformas med tanke på buller 
från Mårtensgatan.

+ Bostäder tillskapas i centrumnära 
läge.

- Omvandling av Mårtensgatans 
verksamhetsområde kräver resurser.

Små enheter med flerbostadshus 
respektive villor samt en blandad 
bebyggelse eftersträvas.

+ Skapar ett mer varierat samhälle 
och minskar bostadssegregeringen.
+ Estetiskt tilltalande med variation.

Inom närområdet för motorbanan ska 
nybyggnation av bostäder ej tillåtas. 
Ombyggnation ska noga prövas. 

- Närområdet för motorbanan har 
avgränsats utifrån bullerberäkning 
och omfattar område över 60 dBA. 
Riktvärdet för buller från motorbana är 
60 dBA dagtid och 55 dBA kvällstid. 
Bullerstörningar kan uppstå på bostäder.

- Ny bostadsbebyggelse i det område 
som påverkas av 55-60 dBA från motor-
banan kan innebära krav på åtgärder på 
motorbanan för att minska bullret.
- Åtgärder kan krävas i befintlig bebyg-
gelse.

Ny byggnation vid Henja/Hult kan 
endast tillkomma under förutsättning 
av VA-frågan löses på ett godtagbart 
sätt.

+Kommunalt VA i området skulle vara 
positivt då det är svårt att lösa VA-frågan 
på ett godtagbart sätt med lokala 
anläggningar i området.

De centrala delarna förtätas med nya 
bostäder och lokaler för handel.

+Förtätningar minskar transportav-
stånden och förbättrar förutsättningarna 
för kollektivtrafik. 
- Förtätningar kan även ta gröna 
områden i anspråk vilket är negativt för 
luftmiljö, människors hälsa och växt- 
och djurlivet.

+ Handel i centrum, ger möjligheter 
att handla även för den som inte har 
bil. 
+ Ett levande centrum är en mötes-
plats

Ny bostadsbebyggelse i centrum ska 
utformas som flerbostadshus.

+Förtätningar minskar transportav-
stånden och förbättrar förutsättningarna 
för kollektivtrafik.

Gågatan förlängs med gång- och 
cykelstråk på Torggatan.

+ Minskad biltrafik. + Ger möjligheter till ett ökat 
folkliv och fler etableringar utmed 
Torggatan.

- Kräver resurser för ombyggnad av 
Torggatan till Gågata.

- Gågatan utformas som en upphöjd 
gångbana över Storgatan vilket 
försämrar framkomligheten på 
Storgatan. 
+ ökad trafiksäkerhet.

När åtgärder vidtas eftersträvas att 
ge de centrala delarna en gemensam 
gestaltning. För att få ett samman-
hållet centrum upprättas ett gestalt-
ningsprogram för centrum.

+ Skapar ett estetiskt mer tilltalande 
centrum

+ Skapa förutsättningar för fler 
mötesplatser.

+ Ger förutsättningar för konstnärlig 
utsmyckning.

- För att upprätta ett gestaltningspro-
gram krävs kommunala resurser.
- Kräver resurser för åtgärder.

Parkeringsplatser som tas i anspråk 
för bebyggelse ersätts med parke-
ringsgarage.

+ Ger möjligheter till förtätningar, 
vilket minskar transportavstånden och 
förbättrar förutsättningarna för kollek-
tivtrafik.
+ Mindre asfaltsytor i centrum.

- Parkeringshus kan upplevas som 
otrygga.

- Kräver extra resurser vid anläggandet.

Järnvägsgatan utvecklas till en 
handels- och bostadsgata.

- I dagsläget alstrar trafiken på Järn-
vägsgatan höga bullernivåer. Trafiken 
föreslås dock flyttas till Mårtensgatan.  
+ Nya verksamheter i anslutning till 
busstationen.

+ Minskar barriäreffekten. - Kräver omgestaltning av Järnvägs-
gatan.

+/- Centrum utvidgasas mot Järn-
vägsgatan.

kONSekveNSBeSkrIvNING
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Möjligheter ges för att dela stora 
tomter i centrum för att skapa 
ytterligare villatomter.

-Mindre tomter förändrar trädgårdarna 
i många fall med färre träd och buskar 
vilket leder till sämre förutsättningar för 
växt och djurliv.

+Nya bostäder tillskapas. -De stora villatomterna är en del 
av Gislaveds kulturarv och minner 
om en tid med mycket uthus och 
köksträdgård. Trädgårdarna ersätter 
avsaknad av parker.

Johan Orre fylls med ny verksamhet. - Beroende av verksamhet kan trafiken 
öka.

+ Kan bli en mötesplats. - Risk för att en byggnad med 
kulturvärde förvanskas.

- Omvandling till annan verksamhet kan 
kräva kommunala resurser.

Skapa goda möjligheter till lek. 
Naturlekplats utvecklas bakom 
Trasten.

+ Positivt för barn och ungdomar. 
+ Skapar en ny mötespunkt i 
anslutning till Trasten.

- Kräver kommunala resurser.

Strövstig utvecklas utmed Nissan. + Vattnet lyfts fram i tätorten. + Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.

+ ortens framväxt lyfts upp. - Kräver kommunala resurser.

Sammanhängande grönområdesstråk 
ska eftersträvas.

+ Positivt för djur- och växtlivet i 
tätorten. 
+ Positivt för klimatet.

+ Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.
+ Bidrar till en estetiskt tilltalande 
ort.

+ Viktigt för orienteringen i tätorten.

Området vid ridskolan och nya 
koloniområdet fortsätter användas 
för fritidsaktiviteter.

+ Cykelavstånd från både Gislaved och 
Anderstorp.

+ Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.
+ Sociala mötesplatser.

+ Begränsar möjligheten att nyttja 
marken mellan Gislaved och Anderstorp 
för industriändamål. 

Intrång i och påverkan på redovi-
sade värdefulla naturområden ska 
undvikas. Undataget är reningsdam-
marna där reningsverksamhetens 
intressen prioriteras före natur-
vårdens i de fall dessa kommer i 
konflikt med varandra.

+ Positivt för djur- och växtlivet.
+ Kväverening
+ Förbättrad vattenkvalitet i Nissan.

+ Rekreationsmöjligheter.

Fotbollsplanerna vid Ryttarvallen 
ligger delvis på industrimark. 
Genom detaljplaneändring planläggs 
området för idrottsändamål. Näri-
drottsplatser tillskapas i Gislaved.

+ Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.
+ Nya mötesplatser skapas
+ Idrottsverksamheten säkras.

- Kommunala resurser krävs för 
detaljplaneläggning och tillskapande 
av näridrottsplatser.- Andelen planlagd 
industrimark minskar.

Det kulturella, historiska och arki-
tektoniska arvet i form av byggnader 
och bebyggelsemiljöer med särskilda 
värden ska värnas.

+ Kulturvärden uppmärksammas och 
åtgärder kan vidtas.

Industrimuseet utgör en knutpunkt i 
arbetet med att presentera områdets 
förhållande mellan industri och 
vatten

+ En mötesplats som utvecklas. + Kulturvärden uppmärksammas och 
åtgärder kan vidtas.

+ Ingår i marknadsföringen av 
kommunen.

Nya dagvattenutsläpp till Nissan ska 
undvikas.

+ Positivt för Nissans vattenkvalitet. 

Mark reserveras för en eventuell 
utvidgning av reningsverkets 
våtmark

+ Renar vattnet från kväve och fosfor.
+ Tillskott i naturmiljön.
+ Stärkt fågelliv.

+ Närrekreationsområde. - En utvidgning kräver kommunala 
resurser.

Nya platser för förpackningsinsam-
ling ska hittas.

+ Förbättrar möjligheterna till återvin-
ning.

Området vid Mossarpstippen 
utvecklas för avfallshanteringsän-
damål och energiproduktion.

+/- Deponien måste hanteras på rätt sätt 
annars finns risk att föroreningar läcker 
ut. 
+ Förbättrad återvinning.
+/- Nya former av energiproduktion.

Strategier Miljökonsekvenser Socialt Kulturellt Ekonomiskt Övrigt

kONSekveNSBeSkrIvNING



Fördjupad översiktsplan för Gislaved, samråd

45

Möjligheter ges för att dela stora 
tomter i centrum för att skapa 
ytterligare villatomter.

-Mindre tomter förändrar trädgårdarna 
i många fall med färre träd och buskar 
vilket leder till sämre förutsättningar för 
växt och djurliv.

+Nya bostäder tillskapas. -De stora villatomterna är en del 
av Gislaveds kulturarv och minner 
om en tid med mycket uthus och 
köksträdgård. Trädgårdarna ersätter 
avsaknad av parker.

Johan Orre fylls med ny verksamhet. - Beroende av verksamhet kan trafiken 
öka.

+ Kan bli en mötesplats. - Risk för att en byggnad med 
kulturvärde förvanskas.

- Omvandling till annan verksamhet kan 
kräva kommunala resurser.

Skapa goda möjligheter till lek. 
Naturlekplats utvecklas bakom 
Trasten.

+ Positivt för barn och ungdomar. 
+ Skapar en ny mötespunkt i 
anslutning till Trasten.

- Kräver kommunala resurser.

Strövstig utvecklas utmed Nissan. + Vattnet lyfts fram i tätorten. + Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.

+ ortens framväxt lyfts upp. - Kräver kommunala resurser.

Sammanhängande grönområdesstråk 
ska eftersträvas.

+ Positivt för djur- och växtlivet i 
tätorten. 
+ Positivt för klimatet.

+ Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.
+ Bidrar till en estetiskt tilltalande 
ort.

+ Viktigt för orienteringen i tätorten.

Området vid ridskolan och nya 
koloniområdet fortsätter användas 
för fritidsaktiviteter.

+ Cykelavstånd från både Gislaved och 
Anderstorp.

+ Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.
+ Sociala mötesplatser.

+ Begränsar möjligheten att nyttja 
marken mellan Gislaved och Anderstorp 
för industriändamål. 
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undvikas. Undataget är reningsdam-
marna där reningsverksamhetens 
intressen prioriteras före natur-
vårdens i de fall dessa kommer i 
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+ Positivt för djur- och växtlivet.
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+ Förbättrad vattenkvalitet i Nissan.

+ Rekreationsmöjligheter.

Fotbollsplanerna vid Ryttarvallen 
ligger delvis på industrimark. 
Genom detaljplaneändring planläggs 
området för idrottsändamål. Näri-
drottsplatser tillskapas i Gislaved.

+ Goda rekreationsmöjligheter är 
positivt för folkhälsan.
+ Nya mötesplatser skapas
+ Idrottsverksamheten säkras.

- Kommunala resurser krävs för 
detaljplaneläggning och tillskapande 
av näridrottsplatser.- Andelen planlagd 
industrimark minskar.

Det kulturella, historiska och arki-
tektoniska arvet i form av byggnader 
och bebyggelsemiljöer med särskilda 
värden ska värnas.

+ Kulturvärden uppmärksammas och 
åtgärder kan vidtas.

Industrimuseet utgör en knutpunkt i 
arbetet med att presentera områdets 
förhållande mellan industri och 
vatten

+ En mötesplats som utvecklas. + Kulturvärden uppmärksammas och 
åtgärder kan vidtas.

+ Ingår i marknadsföringen av 
kommunen.

Nya dagvattenutsläpp till Nissan ska 
undvikas.

+ Positivt för Nissans vattenkvalitet. 

Mark reserveras för en eventuell 
utvidgning av reningsverkets 
våtmark

+ Renar vattnet från kväve och fosfor.
+ Tillskott i naturmiljön.
+ Stärkt fågelliv.

+ Närrekreationsområde. - En utvidgning kräver kommunala 
resurser.

Nya platser för förpackningsinsam-
ling ska hittas.

+ Förbättrar möjligheterna till återvin-
ning.

Området vid Mossarpstippen 
utvecklas för avfallshanteringsän-
damål och energiproduktion.

+/- Deponien måste hanteras på rätt sätt 
annars finns risk att föroreningar läcker 
ut. 
+ Förbättrad återvinning.
+/- Nya former av energiproduktion.
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Befintliga avfallshanteringsanlägg-
ningar omlokaliseras på sikt till 
Mossarpsområdet.

+ Avfallshanteringen flyttas från loka-
liseringar i närheten av bostadsbebyg-
gelse. Minskar påverkan på boende.

- En flytt av befintliga anläggningar är 
förenat med kostnader.

Anläggningar som lagrar industriav-
fall eller har större lager av avfall bör 
inte lokaliseras till tätortens centrala 
delar eller i direkt anslutning till 
bostäder.

+ Avfallshanteringen flyttas från loka-
liseringar i närheten av bostadsbebyg-
gelse.

Inom misstänkt förorenade områden 
ska undersökning med avseende på 
föroreningar ske innan exploatering 
eller andra åtgärder, som kan leda till 
att föroreningar sprids, kommer till 
stånd.

+ Minskar riskerna att föroreningar 
sprider sig.

- Kräver resurser + Mark som annars inte kan nyttjas, 
kan efter sanering användas.

Strategier Miljökonsekvenser Socialt Kulturellt Ekonomiskt Övrigt
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Befintliga avfallshanteringsanlägg-
ningar omlokaliseras på sikt till 
Mossarpsområdet.

+ Avfallshanteringen flyttas från loka-
liseringar i närheten av bostadsbebyg-
gelse. Minskar påverkan på boende.

- En flytt av befintliga anläggningar är 
förenat med kostnader.

Anläggningar som lagrar industriav-
fall eller har större lager av avfall bör 
inte lokaliseras till tätortens centrala 
delar eller i direkt anslutning till 
bostäder.

+ Avfallshanteringen flyttas från loka-
liseringar i närheten av bostadsbebyg-
gelse.

Inom misstänkt förorenade områden 
ska undersökning med avseende på 
föroreningar ske innan exploatering 
eller andra åtgärder, som kan leda till 
att föroreningar sprids, kommer till 
stånd.

+ Minskar riskerna att föroreningar 
sprider sig.

- Kräver resurser + Mark som annars inte kan nyttjas, 
kan efter sanering användas.

Strategier Miljökonsekvenser Socialt Kulturellt Ekonomiskt Övrigt

kONSekveNSBeSkrIvNING

Miljökonsekvensbeskrivning 
Till en översiktsplan ska enligt 4 kap 2 § PBL en miljökonsekvensbeskrivning göras. Till Fördjupad 
översiktsplan för Gislaved har en miljökonsekvensbeskrivning utarbetats som en bilaga till planen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen fördjupar några av de miljökonsekvenser som beskrivs i den 
sammanfattande konsekvensbeskrivningen ovan. 
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OrdLISTA
Anropsstyrd kollektivtrafik – kollektivtrafik som inte är i fasta linjer eller på fasta tider.
Biotop - yttre miljö som bestämmer vilka djur och växter som kan leva på en plats.
Blästerbrukslämning – plats där järnframställning pågått under järnåldern.
Dagvatten – regn- och smältvatten från t ex tak och gator.
Demenscenter – center för personer med försämringar i intellekt, minne och personlighet. 
Detaljplan – juridiskt dokument som styr hur mark får användas, vilka byggnader och anlägg-
ningar som får finnas.
Ekologi – levande varelsers relationer till sin omvärld.
Estetiska värden – värden som präglas av skönhet.
Etablering – upprätta eller inrätta något, t.ex. starta en ny verksamhet.
100-årsflöde - den vattenföring i ett vattendrag som överskrids i genomsnitt en gång på hundra år.
Färdtjänst – särskild kollektivtrafik med anpassade fordon för personer med funktionshinder.
Gestaltningsprogram – program för utformning.
Klimatstrategi - är både beskrivningen av kommunens klimatmål och medlen för att nå klimat-
målen.
Logistikföretag – företag som arbetar med organisation av transporter.
Miljökvalitetsnorm –av regeringen meddelade föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten eller 
miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö.
Milsten –äldre vägmärke i sten, trä eller järn som markerade hel-, halv- eller kvartsmil.
Natura 2000 – nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden.
Offentliga rummet – här t ex  torg, gator och parker.
Policy – grundprinciper för en organisations handlande.
Radon – färglös, luktlös, radioaktiv ädelgas.
Riksintresse – geografiskt område som är av stort nationellt intresse.
Röjningsröse – antikvarisk beteckning för rösen uppkomna i samband med röjning av mark.
Sällanköpshandel – t ex klädbutiker, elektronikkedjor mm.
VA – vatten och avlopp.
Väghållningssten – markering uppställd vid allmän väg och visade den vägsträcka som markä-
garen var skyldig att hålla i farbart skick .
Översiktsplan – En översiktsplan ska fungera som en vision för kommunens framtida utveckling 
och redovisa den huvudsakliga tanken för mark- och vattenanvändningen under 10-20 år framåt.
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UNderLAGSMATerIAL
Det faktaunderlag som Fördjupad översiktsplan för Gislaved grundar sig på presenteras i sex stycken 
underlagshäften:

Historia och karaktär, underlagshäfte 1 
Grönstruktur, underlagshäfte 2 
Bo och leva i Gislaved, underlagshäfte 3 
Miljö, hälsa och säkerhet, underlagshäfte 4
Ungas Gislaved, underlagshäfte 5
Näringsliv och kommunikation, underlagshäfte 6

Samtliga underlagshäften finns att tillgå på kommunens hemsida, www.gislaved.se.

Särskilda utredningar 
Inför arbetet med fördjupad översiktsplan har ett antal särskilda utredningar gjorts som under-
lagsmaterial. Utredningarna finns även refererade i underlagshäftena ovan samt finns att tillgå på 
kommunens hemsida. 

• Ungdomskarta över Gislaveds tätort. En enkätundersökning av ungdomar i högstadiet 
  och på gymnasiet våren 2008.
• Gislaveds tätort, bebyggelseinventering, Jonny Engström och John Pantzar 2008.
• Grönplan för Gislaveds tätort, Linda Kjellström 2007.
• Geologisk utredning riksintresse Nissan, Tommy Claesson 2010.
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