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4inledning

inledning

Gislaveds kommuns miljöbokslut är ett underlagsma-
terial till kommunens årsredovisning som beskriver 
kommunens samlade miljöarbete under 2014. Miljö-
bokslutet redovisar kommunens miljöarbete utifrån de 
nationella miljömålen för att harmonisera med regionalt 
och nationellt miljöarbete. Gislaveds kommuns miljöar-
bete 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 interna miljöarbeten och projekt. I miljöbokslutet görs 
också bedömningar ur ett kommunalt perspektiv över 
måluppfyllelsen för några av miljömålen eller för delar av 
miljömål.

Nationella miljömål

Regionala/Kommunala 
miljömål

Miljöbokslut

Regionala 
åtgärdsprogram

•	Interimistiskt	naturre-
servat

•	Naturvärdesinventering
•	Rovdjur
•	10	år	efter	Gudrun

•	Kulturmiljö
•	Planering
•	Infrastruktur
•	Kommunikationer 
•	Kollektivtrafik
•	Tätortsgrönska
•	Skogsbruk
•	Friluftsliv
•	Avfallshantering

God bebyggd miljöVattenKlimat, Luft och hälsa Landskap, djur och växter Internt miljöarbete

•	Växthusgasutsläpp
•	Trafikens	påverkan
•	Energivändning	och	

produktion
•	Förnybar	energipro-

duktion
•	Luft
•	Miljöfarliga	utsläpp	och	

olyckor
•	Förorenad	mark
•	Radon
•	Köldmedieanvändning

•	Vattenvårdsarbete
•	Fiskeutveckling
•	Anderstorpsån
•	Vatten	och	avlopp
•	Försurning
•	Kalkning

•	Miljökrav	i	upphandling
•	Leksaksbytaraktivitet
•	Miljöombud
•	Miljöstipendium

Framtiden

•	Fem	utmaningar
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Ingående nationella miljömål: Begränsad klimatpåver-
kan, Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, 
Säker strålmiljö.

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 klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.

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 eftersom det är den växthusgas som vi släpper 
ut mest utav.

Mellan år 2011 och 2012 har utsläppen av den totala 
mängden växthusgaser i Gislaveds kommun minskat 
med nio procent och ligger nu på 141 881 ton. Av den 
totala mängden utsläpp står koldioxiden för 62 procent.

Utsläppen av koldioxid har inte förändrats särskilt 
mycket över tid trots att en hel del arbete har lagts ner 
på olika åtgärder för att minska utsläppen. Det är först 
mellan år 2011 och 2012 som vi kan se att åtgärdsar-
betet börjat ge resultat då utsläppen minskat med 
10 procent. (Se diagram 1) Kommunen ligger idag på 
en koldioxidutsläppsnivå om tre ton per invånare. Kom-
munens mål till 2020 är 2,5 ton per invånare. En hållbar 
nivå, för att inte påverka jordens växthuseffekt, är cirka 
ett ton koldioxidutsläpp per invånare och år.

Inom Gislaveds kommun beror de minskade utsläppen 
av koldioxid främst på minskade utsläpp från transport-
sektorn, men även energisektorn samt arbetsmaski-
nerna står för en del av minskningen. Transportsektorn 
står trots sina minskade utsläpp för den överlägset 
största delen av utsläppen av växthusgaser. 
(Se diagram 2)
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Diagram 1:
Utsläpp av kg koldioxid per invånare i Gislaveds kommun

Källa: RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. 
Nationella emissionsdatabasen.

Diagram 2:
Utsläpp av växthusgaser 2012-sektorsfördelning
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bedömning mÅluppfyllelse 
Utsläppen av växthusgaser i kommunen har börjat 
minska. Arbetet med att ställa om till en fossilfri upp-
värmning går bra men det går trögare att ställa om till 
en fossilbränslefri fordonspark.

bedömning Åtgärdsarbete  
Åtgärdsarbetet	har	ökat	på	flera	områden,	utbyggnad	
av	fjärrvärme,	energieffektiviseringsåtgärder	och	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 transportsektorn.
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KörsträcKa mil per invånare

2012 2013

riKet 658 652

JönKöpings län 720 718

gislaveds Kommun 771 773

norrbottens län 752 751
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trafikens miljöpåVerkan 
Resande i kommunen som helhet 
Transportsektorn är den sektor som med god marginal 
står för den största delen av utsläppen av koldioxid i 
kommunen.	(Se	diagram	3)	I	kommunen	finns	det	
15 701 personbilar  och i snitt har kommuninvånarna 
kört 773 mil per person.  Kommuninvånarna kör 
fortfarande mer bil i snitt än vad både invånarna i riket 
och länet gör. (Se tabell 1) Både i riket och i länet har 
bilåkandet minskat lite från år 2012 till 2013 medan det 
i Gislaveds kommun istället har ökat lite.

Mängden levererad bensin, diesel, etanol och fordons-
gas inom kommunen fortsätter att sjunka. ( Se diagram 
4 och 5.) Delvis beror detta på att bilparken blivit mer 
bränslesnål, men det kan även bero på att kommunen 
har en minskad genomfart av fordon, på grund av 
ombyggnaden av väg 27. Det är färre bilar som stan-
nar och tankar inom kommunen. Minskningen av såld 
mängd fordonsgas kan bero på att ombyggnaden av 
väg 27 nu är klar och i och med det tankar inte längre 
entreprenören Svevia sina bilar på gasmacken i 
Mossarp.

För att ge möjlighet för en elbilsutveckling har kommu-
nen arbetat med att sätta upp laddstolpar. Fyra stolpar 
är	uppsatta	och	finns	i	tätorterna	Gislaved,	Anderstorp,	
Hestra och Smålandsstenar. Stolparna ger möjlighet 
för två bilar att ladda samtidigt. Det går antingen att 
långsamladda en elbil, vilket tar cirka 8 timmar eller att 
semisnabbladda bilen vilket tar cirka en timme. Anled-
ningen	att	det	finns	flera	laddmöjligheter	på	stolparna	
beror på att elbilar har olika förutsättningar att ta emot 
olika typer av laddning.
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Diagram 3:
Koldioxidutsläpp ton/år
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Diagram 4:
Levererade mängder drivmedel i Gislaveds kommun

Diagram 5:
Såld mängd fordonsgas i Gislaveds kommun
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antal resor med Kommunala KolleKtivtrafiKKort

Kommunhuset antal 
resor

Kommunstyrelseförvaltningen 45

bygg- och milJöförvaltningen 16

socialförvaltningen stab 6

bun Kontoret 3

sKolor och försKolor

gullviveområdet 9

gislaveds gymnasium 6

anderstorps sKolor 1

socialförvaltningen

amo 42

socialpsyKiatrin 28

hemtJänst gislow 22

solbacKa 12

KlocKaregården och östergården 5

ifo 1

Kulturförvaltningen

biblioteKsverKsamheten 26

Kulturförvaltningen 2

teKnisKa Kontoret

teKnisKa Kontoret 2
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Resande i den kommunala organisationen
Gislaveds kommun jobbar kontinuerligt med att minska 
antalet resor som görs med bil i tjänsten för att istället 
öka	andelen	resor	med	kollektivtrafik	och/eller	cykel.	
På	flera	arbetsplatser	finns	både	vanliga	cyklar	och	
elcyklar som används för tjänsteresor inom tätort. So-
cialförvaltningen ligger i framkant i detta arbete och har 
på	flera	arbetsplatser	under	året	köpt	in	både	vanliga	
cyklar och elcyklar.   

För att underlätta för kommunanställda att åka kollek-
tivt	finns	det	13	kollektivtrafikkort	på	åtta	olika	platser	
i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar. Korten är 
placerade på kommunhuset, Individ-och familjeom-
sorg, Gislow, Gärdeskolan, Arbetsmarknadsorganisa-
tioner, Åsenskolan, Klockaregården, Mariagården, och 
Solbacka.	Kollektivtrafikkorten	ska	användas	vid	resor	
i tjänsten. Under året har 226 resor gjorts med kol-
lektivtrafikkorten.	Detta	är	en	minskning	med	53	resor	
sedan föregående år. Av kommunens alla verksamhe-
ter är det enbart 19 som använder sig utav resekorten 
och därmed aktivt arbetar för att uppfylla kommunens 
resepolicy. (Se tabell 2)
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Kommunen hade som mål att år 2014 skulle 71 pro-
cent av organisationens fordonspark bestå av miljöfor-
don. 2014 hade kommunen totalt 105 personbilar och 
59	lätta	lastbilar.	Enligt	den	gamla	miljöbilsdefinitionen,	
som slutade gälla vid 2012 års utgång, var 67 procent 
av personbilarna och 22 procent av de lätta lastbilarna 
miljöbilar. (Se tabell 3) Målet nåddes inte riktigt. Enligt 
den	nya	miljöbilsdefinitionen	är	31	procent	av	person-
bilarna och nio procent av de lätta lastbilarna miljöbilar. 
De	etanolbilar	som	finns	i	kommunens	bilpool	tankas	
till 84 procent med etanol.

Antalet körda mil totalt inom den kommunala organi-
sationen har återigen ökat sedan föregående år. Under 
året kördes 329 456 mil vilket motsvarar 82 varv runt 
jorden. ( Se diagram 6) Ökningen sedan föregående år 
är 24 612 mil. Körda mil med bilpoolen har ökat med 
nästan 3 000 mil. Hyrbilarna har körts i princip lika 
mycket som tidigare. Körda mil i tjänsten med egen bil 
har minskat med nästan 700 mil medan körda mil med 
förvaltningsbilarna har ökat med 22 120 mil. 

Den stora ökningen som gjorts med förvaltningsbilarna 
står socialförvaltningen för som har ökat med 13 845 
mil under 2014. Programområdet Vård & Omsorg har 
ökat med mest antal körda mil medan Individ & Famil-
jeomsorgen procentuellt står för den största ökningen. 
Inom Individ och familjeomsorgen förklaras ökningen 
av	fler	externa	placeringar	som	följs	upp.	Inom	vård	
och omsorg har det skett stora förändringar och 
anpassningar de två sista åren. 2013 förändrades hu-
vudmannaskapet för hemsjukvården och kommunen 
tog över verksamheten. Förändringen antas ha haft full 
effekt under 2014. Detta innebar en väsentlig ökning 
av HSL-personal vilket också påverkar antalet körda 
mil i förvaltningsbilar.  
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Diagram 6: Körda mil i kommunal förvaltning

Diagram 7: Körda mil med förvaltningsbil

antal milJöbilar per 
drivmedel

2013 2014

gas 25 28

etanol 35 33

el 1 1

diesel 10 9
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Antalet lägenheter i vård- och omsorgsboende mins-
kade under året. Detta innebar en förskjutning av 
verksamhet från vård- och omsorgsboende till ordinärt 
boende.	Vilket	i	sin	tur	innebar	fler	resor	och	därmed	
återfinns	den	större	delen	av	ökningen	av	antal	körda	
mil inom hemtjänsten.
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energianVändning och 
produktion
Energianvändning i kommunen som helhet
Kommunen har som långsiktigt mål till 2050 att all 
energi för uppvärmning och transporter ska utgöras 
av 100 procent fossilfri energi. För att få bort de fossila 
bränslena som används inom områdena uppvärmning 
och	transporter	pågår	arbete	på	flera	olika	fronter.	(Se	
diagram 8) 

På uppvärmningssidan har mycket av det fossila bräns-
let (oljan) försvunnit till förmån för olika typer av värme-
pumpar	samt	fjärrvärme.	Inom	kommunen	finns	även	
ett naturgasnät. Naturgas är ett fossilt energislag som i 

Diagram 8
Energitillförsel och användning i Gislaveds kommun 2011

Gislaveds kommun främst används till uppvärmning. In-
dustrin använder även naturgasen till viss del inom olika 
tillverkningsprocesser. Genom att byta ut naturgasen 
mot biogas har Gislavedshus och Gislaveds kommun 
gått från en fossil energikälla till en förnybar. 

Att använda olja som uppvärmningskälla är något som 
stadigt minskat det senaste årtiondet. (Se diagram 9) 
Gislavedshus har sedan år 2013 helt fossilfri uppvärm-
ning av sina fastigheter. 
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Diagram 9: Levererad eldningsolja

Gislaved Energi har en effektreserv som eldas med eld-
ningsolja. Den nya biobränsleeldade pannan till fjärrvär-
meverket stod färdig i december 2013 vilket innebär att 
behovet av effektreserven minskat. Endast 0,3 procent  
av småhusen i kommunen är uppvärmda med olja. Att 
nå det fossilfria målet inom uppvärmningssidan till år 
2020 ser mycket lovande ut.

Att nå det fossilfria målet inom transportsidan är 
däremot lite mer komplicerat. Det krävs en förnyelse 
av	fodonsparken.	Inom	kommunen	finns	en	begrän-
sad möjlighet att tanka förnybart vad gäller etanol och 
fordonsgas. Fordonsgas är heller inte ett helt fossilfritt 
bränsle, utan består av en blandning av naturgas och 
biogas.  Den som tankar kan skaffa ett avtal som ger 
100 procent biogas, vilket är något som kommunen 
gjort.
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den Kommu-
nala orga-
nisationens 
energimix

2011 2012 2013 2014

el 53 % 48 % 48 % 52 %

fJärrvärme 23 % 26 % 31 % 32 %

gas 20 % 22 % 20 % 16 %

olJa 2 % 2 % 1 % 1 %

biobränsle 2 % 1 % - -
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energiför-
bruKning i 
Kommunala 
fastigheter

2011
Kwh/m²

2012
Kwh/m²

2013
Kwh/m²

2014
Kwh/m²

sKolor 161 161 162 148

försKolor 195 193 223 199

äldreom-
sorg

189 199 195 180

förvalt-
ning

170 173 164 137

fritid 210 241 238 282
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Energistatistik för kommunens fastigheter
Den största delen (strax över hälften) av kommunens ener-
gimix består fortfarande av el. Mängden gas minskar i takt 
med att fjärrvärmen byggs ut. De fastigheter i Gislaved som 
tidigare värmts upp med biobränsle ligger även de under 
fjärrvärmen idag. Fjärrvärmen består till största delen av 
bioenergi från lokalt skogsbruk men en mindre andel kan 
komma från annat bränsleslag vid spetslast eller driftsstör-
ningar. Enbart två fastigheter i den kommunala organisatio-
nen, Nyckelpigans förskola och brandstationen i Burseryd, 
värms fortfarande upp med olja. (Se tabell 4)
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Diagram 10: Energiförbrukning i kommunala fastigheter Den enda kommunala fastigheten som har 
solfångare är Blomstervägen i Gislaved. 
Produktionen år 2014 låg på 30 MWh vilket 
är lite lägre än året innan. Kommunen lig-
ger långt efter sitt uppsatta mål om att ha 
solfångare på 10 fastigheter till år 2020.

Energiförbrukningen i kommunens fastig-
heter har minskat till 175 kWh/m2 senaste 
året. 2014 var varmare än ett normalår, 
vilket påverkar energianvändningen. Den 
ökade energiförbrukningen inom fritidsfas-
tigheter 2014 beror på att byggel för Nord-
inskolan belastar fritidsförvaltningen. 
(Se diagram 10 och tabell 5)
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Energieffektiviseringsåtgärder inom de 
kommunala verksamheterna
Till de kommuner och landsting som arbetar strate-
giskt med energieffektivisering i den egna verksamhe-
ten, har regeringen beslutat om ett statligt stöd. Gis-
laveds kommun får ett årligt stöd på 280 000 kronor 
som betalas ut av Energimyndigheten, för att ta fram 
och genomföra energieffektiviseringsåtgärder. 2014 
var det sista året som detta stöd fanns kvar. 

Under	året	har	flera	energieffektiviseringsåtgärder	
genomförts.  Ombyggnaden av kommunhuset inne-
bär bland annat en övergång från direktverkande el 
till fjärrvärme baserad på biobränsle, utbyte av gamla 
fönster och ventilationsåtgärder. I Rönneljung sporthall 
i Reftele har en ny ventilationsanläggning med värme-
återvinning och en ny värmepumpsanläggning instal-
lerats. Byggnaden har dessutom tilläggsisolerats och 
försetts med ny belysning. I samband med nybygg-
naden av köket på Mariagården i Smålandsstenar 
och ombyggnaden av kyl- och frysrum på Solbacka 
i Reftele har värmeåtervinning på kylanläggningen in-
stallerats. Ytterligare två fastigheter, Mötesplats Gislow 
och Gyllengårdens förskola, i Gislaved har anslutits till 
fjärrvärmenätet.

Fritidsförvaltningen har under året kopplat belysningen 
till det nya passagesystemet, vilket innebär att be-
lysningen endast kan tändas av de som bokat loka-
lerna. Detta gör att belysningen inte står och brinner i 
onödan. 

På den nya Nordinskolan har solceller installerats. Anlägg-
ningen kommer att ge en årlig maximal produktion 
på 8 MWh. 

Tekniska kontoret arbetar vidare med effektiviseringsåtgär-
der genom att vid nyinvesteringar sätta upp LED-belysning 
samt att leta vattenläckor och att minska pumpaktivite-
terna i vattenverken.  Under 2014 har arbetet med att 
ta fram ett nytt avtal angående gatubelysning påbörjats. 
Målet med avtalet är att minska energianvändningen med 
hjälp av LED-belysning och nattsänkning. Elkraften till be-
lysningsanläggningarna består av förnyelsebar energi från 
och med november 2014. 

Energirådgivning
Förutom det vanliga rådgivningsarbetet mot allmänheten 
och föreningar har energirådgivningen bland annat delta-
git i en ”energisafari” som genomfördes i länet i samband 
med den länsgemensamma klimatveckan. Energisafarin 
var ett samarbete mellan länets kommuner. Olika typer av 
förnyelsebara energialternativ och lösningar visades upp 
för allmänheten. I Gislaveds kommun var det Våthultströms 
vattenkraftverk och en privat fastighet i Arnåsholm med en 
solcellslösning som gick att besöka.

En dag i veckan under 2014 hade Gislaveds bibliotek ”Ba-
nanbiblioteket”. En dag som riktade sig till unga mellan 10-
13 år  och där det gavs tillfälle att titta, lyssna och pyssla. 
Energirådgivningen deltog genom att prata om elektricitet, 
vindkraftverk och solenergifordon.
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förnybar energiproduktion
Produktionen av förnybar energi är inte särskilt omfattande 
i kommunen. Den förnybara produktionen står för cirka 
9,4 procent av den totala energitillförseln till kommunen. 
Kommunens mål är att den förnybara energiproduktionen 
år 2020 ska vara 20 procent av den tillförda energin. En 
fortsatt utbyggnation av fjärrvärmen kommer att reducera 
naturgas- och oljeanvändningen inom kommunen.   Den 
fjärrvärme som produceras i kommunen består till största 
delen av bioenergi från lokalt skogsbruk. Det som räknas 
som bioenergi (i diagram 11) är det skogsmaterial, som 
utöver det som går till fjärrvärmen, tas ut från skogen i 
kommunen. När det gäller vattenkraft är utbyggnadsmöj-
ligheterna mycket begränsade och skulle inte ge särskilt 
stort tillskott till energiproduktionen i förhållande till den 
miljöpåverkan som en utbyggnad medför. Ska målet nås till 
år 2020 måste vindkraftverk etableras i kommunen. 

Installation av värmepumpar i Gislaveds kommun har legat 
på en ganska stabil nivå. 2014 registrerades 125 berg- 
och jordvärmeanläggningar. (Se tabell 6) Luftvärmepumpar 
är	inte	anmälningspliktiga	och	finns	därför	inte	i	statistiken.

antal bevilJade värmepumpansöKningar

år berg-
värme

Jord-
värme

sJö-
värme

totalt 
antal 
värme-
pumpar

2009 93 67 0 160

2010 59 40 1 100

2011 96 58 0 154

2012 81 40 0 121

2013 72 45 0 117

2014 85 40 0 125

Ta
be

ll 
6

33%

27%

27%

13%
0%

Bioenergi exkl fjärrvärme

Fjärrvärme

Värmepumpar

Vattenkraft

Solenergi

Diagram 11: Fördelning av olika typer av förnybar ener-
giproduktion inom Gislaveds kommun
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De	flesta	bergvärmeanläggningarna	finns	i	tätorterna.	
(Se karta 1) Detta kan bero på att fastigheter på lands-
bygden till stor del använder sig av ved och där med 
redan har en förnybar och billig energikälla eller att det 
finns	bättre	tillgång	av	ytor	för	jordvärme.

Kartan är ett utsnitt från SGU:s Brunnsregister som visar 
bergborrade brunnar bland annat för energiändamål.

Karta 1:Bergborrade brunnar för energiändamål. Energibrunn



14

klimat, luft och hälsa

klimat, luft och hälsa

Fjärrvärme
Utbyggnaden av fjärrvärmen i Gislaveds tätort har fort-
gått under året och 2 240 meter kulvert har byggts och 
17 nya anslutningar har gjorts. Den sålda mängden 
värme ökade med 3 GWh och hamnade totalt på 31 
GWh. Detta trots att 2014 varit ett ovanligt varmt år.

Fjärrvärmemixen har betydligt förbättrats nu när den 
biobränsleeldade pannan varit igång hela året och 
dessutom har spillvärme från Megufo AB tagits tillvara 
under sommarhalvåret. Bränslemixen består nu av 
1,2 procent fossilt, 1,2 procent Naturel, 0,25 procent 
spillvärme medan restterande 97,35 procent kommer 
från förnybart biobränsle. 

Vindkraft
För närvarande är nio olika vindkraftprojekt aktuella i 
anslutning till Gislaveds kommun (se karta 2). Av dessa 
har idag två lagakraftvunna tillstånd projekt Klämman 
(två verk) och Grimsås-Äspås (tretton verk). Ett pro-
jekt, Bohult med tre verk, har anmälts till bygg- och 
miljönämnden och beviljats bygglov. Bygglovtiden har 
dock gått ut utan att några verk har byggts. Övriga 
projekt är i prövningsfasen för antingen tillstånd eller 
anmälan enligt miljöbalken och i det senare fallet också 
bygglov enligt plan-och bygglagen. För att få tillstånd 
från länsstyrelsen för en större vindkraftspark krävs en 
kommunal tillstyrkan från kommunfullmäktige. Under 
2014 har kommunal tillstyrkan beslutats i två projekt, 
Klämman och Grimsås-Äspås.  Processen har inletts 
för vindkraftspark Palsbo och där beslut fattas av kom-
munfullmäktige i januari 2015.

Vindkraftetableringar är långdragna processer där ett 
mycket omfattande underlag för prövningen ska tas 
fram oavsett om det är en ansökan om tillstånd eller 

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 ~8 st

Gunnilstorp
~23 st

Äspås 13 st

Grönhult
~17 st

N Bohult 3 st

Klämman 2 st

Frostnäs 6 st

Gårdsverk

Vindkraft i Gislaveds kommun

Vimmelstorp
9st

2015.03.12

miljöanmälan och bygglov. Under de senaste åren har 
lägre elpriser minskat intresset något för att etablera 
vindkraftparker. Det har också fått till följd att utveck-
lingen går mot allt högre verk för att nyttja vinden fullt 
ut.	Allt	fler	parker	dimensioneras	för	totalhöjder	över	
150 meter vilket i sin tur innebär att etableringarna 
kräver tillstånd enligt miljöbalken hos länsstyrelsen. 
Vindkraftsetableringarna är ofta omdiskuterade, under 
året har många synpunkter framförts angående både 
Grimsås-Äspås- och Palsboprojektet. Överklaganden 
innebär också att vindkraftsprojekten drar ut på tiden.

Utveckling av vindkraft utgör en av de viktigaste 
komponenterna i den utökning av lokalt producerad 
förnybar energi som ingår i kommunens mål för den 
framtida energiförsörjningen. De långdragna proces-
serna i vindkraftutvecklingen innebär risk för att 
kommunens mål om minst 20 % lokalt produce-
rad förnybar energi inte nås till 2020.

Karta 2:Planerad vindkraft i Gislaveds kommun
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frisk luft
Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kultur-
värden inte skadas.

luft
Lufthalter och nedfall och av svavel har minskat kraftigt 
de senaste 20 åren och de senaste redovisade mät-
ningarna från 2013 följer denna trend. Svavelnedfallet 
ligger nu 1-2 kg per hektar och år i våra trakter, vilket 
är under den kritiska belastningsgränsen.

Halten av kväve i luften har också minskat medan ned-
fallet inte visar på motsvarande minskning utan följer 
nederbörden. Under den senaste redovisade mät-
perioden, 2013, var nederbörden låg och följaktligen 
minskade kvävenedfallet men IVL ( Institutet för vatten 
och luftvård) gör bedömningen att sammantaget så 
överskrids fortfarande den kritiska belastningsgränsen 
för kväve.

Höga ozonhalter orsakar främst skador på vegetation 
och	det	finns	därför	uppsatta	miljökvalitetsnormer	för	
ozon.	Det	finns	också	målnivåer	i	miljömålet	Frisk	luft	
som ska uppnås 2020. IVL sköter den samordnade 
övervakningen i södra Sverige och där en mätstation 
finns	i	Draftinge	utanför	Reftele.	Under	perioden	2011-
2013 så överskrids inte miljökvalitetsnormen. Däremot 
så överskrids under sommaren 2013 halterna för det 
nationella miljökvalitetsmålet.

Övervakning av luftkvaliteten i tätorter sköts i sam-
verkan mellan länets kommuner via länets luftvårds-
förbund. I övervakningen ingår både modellerad 
övervakning och mätningar. Resultatet av mätningarna 
i Gislaveds tätort har ännu inte redovisats men modell-
resultat för tio olika gatumiljöer i Gislaved, Anderstorp 
och Smålandsstenar har tagits fram. Inga miljökvalitets-
normer överskrids i Gislaveds kommun. Däremot så 
är dygnsmedelvärdena för partikelhalter förhöjda över 
den första varningsnivån på två ställen i Gislaved, på 
Anderstorpsvägen mellan Glasbruksrondellen och Ref-
televägen samt på Södra Storgatan mellan Regerings-
gatan och Torggatan. Modelleringarna är gjorda med 
trafikmätningar	från	tiden	innan	väg	27	flyttades	ut.

bedömning mÅluppfyllelse 
Måluppfyllelsen	är	svårbedömd.	Än	så	länge	finns	en-
dast modelleringar som antyder att  partiklar kan utgöra 
ett problem.

bedömning Åtgärdsarbete  
Samverkansområde för luftkvalitetsmätningar har bil-
dats och två omgångar modelleringar är genomförda. 
Underlaget för att bedöma behovet av åtgärder har 
kraftigt förbättrats.
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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 bio-
logiska mångfalden. Halterna av natur-
främmande 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
Fem olyckor med miljöfarliga utsläpp har hanterats. I tre 
av dem har inte någon påverkan kunnat konstateras. 
Vid en stöld i en skogsmaskin läckte hydraulolja ut och 
medförde att 9 m3 jord forslades bort. Ett oljeutsläpp 
har skett i Nissan i höjd med Smålandia i Gislaved men 
källan till detta har inte hittats.

Ett brott på överföringsledningen för spillvatten mellan 
Anderstorp och Gislaveds reningsverk upptäcktes i 
början av året. Vid markberedning av ett markområde 
hade en brunn körts sönder och blockerade ledningen. 
Spillvatten trängde upp och rann av i ett skogsdike och 
nådde så småningom Nissan.  

förorenad mark
I	Gislaveds	kommun	finns	558		(542		år		2013)	regist-
rerade objekt uppdelade på 41 branscher. Av dessa 
har 117  (104  år 2013) objekt riskklassats enligt MIFO, 
Metodik för Inventering av Förorenade Områden. I 
riskklass	1	finns	5	objekt	och	i	riskklass	2	43	objekt.	
Följande är klass 1 objekt:

•	Lacko	i	Anderstorp.	Bolaget	gick	i	konkurs	2013	(ej	
avslutad). Mark och grundvatten är förorenat av triklo-
retylen. Saneringsåtgärder krävs. Ansökan om statligt 
bidrag för driften av pumpning och rening av grund-
vatten lämnades in 2014.

•	Newell	Window	Fashion	AB,	(fd	Metallhyttan)	I	
Anderstorp. Mark och grundvatten är förorenat av 
tungmetaller, olja och trikloretylen. Sanering är delvis 
utförd 2009.

•	Isaberg	Rapid	AB,	Hestra.	Mark,	grundvatten	och	
sediment i Hylteån är förorenat av tungmetaller, olja 
och trikloretylen.

•	F.d.	Norlida	Impregneringsanläggning.	Marken	är	
förorenad av arsenik och kreosot. Arsenikhalterna är 
mycket höga i markytan och långt över nivåerna för 
akuttoxisk risk. Varningsskyltar sattes upp 2013. En 
ansökan om statligt bidrag för att utföra huvudstudie 
lämnades in 2014.

•	Erlandssons	Metallfabrik	AB.	I	Anderstorp.	Grund-
vattnet är förorenat av trikloretylen .

Alla gamla avfallsdeponier, 32 stycken, ska invente-
ras. Tekniska kontoret har under 2014 beslutat om en 
handlingsplan för inventeringen. Undersökningen om 
den	finns	föroreningar	som	behöver	åtgärdas	ska	vara	
klart 2017. (Karta 3)

bedömning mÅluppfyllelse 
Måluppfyllelsen utgår från situationen med förorenad 
mark. Förekomsten av misstänkt förorenade områden 
är omfattande och den samlade miljöpåverkan okänd.

bedömning Åtgärdsarbete  
Åtgärdsarbetet är tidsödande, resurskrävande och 
kommunen har ännu inte någon samlad strategi för 
arbetet.
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Kommunen har några fastigheter där utredningar om 
eventuella åtgärder pågår. Det är f.d. Eeros center i 
Gislaved där sanering delvis påbörjats efter att bil-
skroten gått i konkurs. Området behöver undersökas 
ytterligare . Kommunen har köpt en fastighet i Klo i An-
derstorp. Vid undersökningar påträffades föroreningar 
och en begränsad sanering är utförd. Förorenad mark 
finns	fortfarande	kvar.

Under 2014 har markundersökningar gjorts på Västbo 
Transports tidigare anläggning i Smålandsstenar. Föro-
reningar av olja och tungmetaller påträffades. Gisla-
veds kommun är numera ägare till marken.

Kommunen genomförde under 2013 markunder-
sökningar på Vårdcentralen i Anderstorp, en fastig-
het i kommunens ägo. Syftat var att förbereda för en 
detaljplaneändring i området. På området har tidigare 
tillverkningsindustrier legat. Markområdet befanns vara 
förorenat med tungmetaller, PAH:er och cyanid. I bör-
jan av 2014 beslöt kommunen att avbryta detaljplane-
arbetet då frågan om förorand mark måste lösas innan 
en detaljplan kan antas. 

Under 2014 genomfördes projektet Dela trädgård i 
Anderstorp. En del i projektet handlade om växters 
förmåga att ta upp föroreningar i marken. För att följa 
upp projektet så anordnades en föreläsning med Maria 
Greger från Stockholms universitet om hur växter kan 
användas för att sanera förorenad mark från tungme-
taller och organiska miljögifter, så kallad fytoremidering. 
Avsikten är att undersöka om något förorenat område 
i kommunen kan vara aktuellt för denna typ av efterbe-
handling. 

Sammanfattningsvis utgör förekomst av förorenad 
mark och vatten ett av Gislaveds kommuns allvarli-
gaste miljöproblem. Förorenade områden utgör ett hot 
mot hälsa och säkerhet och medför allvarliga störning-
ar på miljön. Föroreningsproblematiken utgör också 
ett snabbt växande utvecklingshinder. Markområden 
kan inte användas för sitt planerade ändamål utan att 
omfattande undersökningar och efterföljande sane-
ringsåtgärder sätts in. När det gäller Anderstorps tätort 
så är avsevärda markområden nu i praktiken belagda 
med en ur utvecklingssynpunkt död hand.  
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Karta 3: Misstänkt förorende områden
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radon
Under	2014	har	ett	projekt	inletts	där	mätning	i	fler-
bostadshus	ska	genomföras.	Som	ägare	till	flerbo-
stadshus är man skyldig att utföra egenkontroll av sin 
verksamhet. I egenkontrollen ingår bl.a. mätning av 
radon för att förvissa sig om att halterna inte överskri-
der riktvärdet 200 Bq/m3. Vid högre halter har fastig-
hetsägaren skyldighet att åtgärda dessa. Senast 2020 
ska radonhalter underskrida 200 Bq/m3 i luft enligt 
miljömålet ”God bebyggd miljö”. 

köldmedieanVändning 
Avvecklingen av ozonnedbrytande ”freoner” pågår. 
Denna typ av köldmedium, HCFC minskar för varje år, 
2013 fanns 177 kg i anläggningar i Gislaveds kommun. 
2015 förbjuds användningen av HCFC. Ersättningsäm-
net HFC bryter inte ner ozon men bidrar till växthusef-
fekten.   

skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig 
UV-strålning.

säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.

bedömning Åtgärdsarbete  
Utfasningen av ozonnedbrytande ämnen går planenligt.

bedömning Åtgärdsarbete  
Relativt många bostäder har undersökts för radon och 
nu	har	åtgärdsarbetet	börjat	foksuer	apå	flerbostads-
hus.
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Ingående nationella miljömål: Levande sjöar och vatten-
drag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, 
Bara naturlig försurning.

levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara eko-
logiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produk-
tionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas. 

VattenVårdsarbete
Biologisk återställning
Arbetet med biologisk återställning har under 2014 
nästan enbart fokuserats på frågan om vattendom för 
Rasjön i norra delen av kommunen. Gislaveds kommun 
genomförde redan 1997 de första åtgärderna vid sjöns 
utlopp	i	syfte	att	säkerställa	ett	jämnare	vattenflöde	
nerströms i ån Radan. Ytterligare åtgärder gjordes 2009 
då utskovet kompletterades så det kunde passeras av 
vandrande	fiskarter.	Samtidigt	framkom	de	första	klago-
målen på vattennivåerna i sjön. Sjön saknar vattendom 
och Gislaveds kommun har inlett ett arbete med att ta 
fram ett förslag till nivåer för sjön och söka tillstånd för 
vattenverksamhet. Ett sådant förslag har utarbetats 
under 2014 och kommunfullmäktige har beslutat att 
ansökan ska inlämnas till mark- och miljödomstolen. 

Kommunen har under det gångna året varit huvudman 
för	inplantering	av	flodkräftor	i	Samserydssjön.	Det	är	
den andra omgången av tre planerade utsättningar. I 
sjön	har	tidigare	funnits	flodkräfta	som	slagits	ut	i	ett	
pestangrepp. Sjön har nu friskförklarats och avsikten 
är att återintroducera arten. All biologisk återställning 
finansieras	till	största	delen	av	statsbidrag.

Vattenförvaltningen
Vattenförvaltningsarbetet under året har handlat om att 
genomföra	och	följa	upp	det	arbete	som	finns	fastlagt	
i vattenmyndighetens åtgärdsprogram för förvaltnings-
perioden 2009-2015. Sju åtgärder är riktade till kom-
munerna varav Gislaveds kommun har ett aktivt arbete 
i fem. Flera av åtgärderna innebär att ta hänsyn till 
vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer inom tillsyn, 
översiktsplanering och detaljplanering vilket i mångt 
och mycket handlar om ett kontinuerligt utvecklingsar-
bete. Åtgärderna kring skydd av dricksvattenresurser 

och va-planering har är processer som pågår för fullt. 
Skydd av enskilda större vattentäkter har däremot inte 
påbörjats liksom åtgärden kring minska påverkan från 
båtturism. Anledningen är både att det kräver resur-
ser i en större omfattning samt att de till viss del råder 
stor osäker kring hur och vilka verktyg kommunen kan 
använda.

Under 2014 har vattenmyndigheterna påbörjat proces-
sen med att samråda förvaltningsplanen för nästa för-
valtningsperiod, 2015-2021. Nya statusbedömningar 
har	presenterats	där	fler	vattenförekomster	inte	uppnår	
god vattenstatus. (se digram 12) Anledningarna är 
huvudsakligen förändrade bedömningsgrunder och att 
mer kunskap har insamlats om de enskilda vattenföre-
komsterna.

Kommunen deltar också i vattenrådens arbete. I 
Nissans vattenråd så pågår arbete med förstudier när 
det gäller miljögiftspåverkan i Anderstorpsån samt för 
att	utreda	möjligheterna	till	fri	fiskväg	i	de	nedre	delarna	
av Nissan. När det gäller Lagan så har ett arbete när 
det gäller miljögifter i Storån initierats samt frågan om 
vattenskyddområde för Bolmen.

Diagram 12: Ekologisk ytvattenstatus i vattenförekomster i 
Gislaveds kommun

bedömning mÅluppfyllelse 
Vandringshinder, regleringar, rätningar och rensningar är 
en av de största anledningarna till att många sjöar och 
vattendrag inte uppnår god ekologisk status i kommunen.

bedömning Åtgärdsarbete  
Mycket	stor	osäkerhet	kring	den	statliga	finansieringen	har	
gjort att åtgärdsarbetet går på sparlåga
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fiskeutVeckling
Arbete	med	fiskeutveckling	har	gått	på	sparlåga	under	
året.	Två	fiskevårdsområden,	Hurven	och	Norra	Vall-
sjön	har	tagit	fram	fiskevårdsplaner.	Kommunen	har	
deltagit	med	underlag	till	planarbetet.	Den	årliga	fiske-
vårdsträffen	med	fiskevårdsområdesföreningarna	hölls	i	
mars månad med ett 40-tal deltagare. Huvudämnen för 
kvällen	var	provfisken	och	ål.

anderstorpsån
I arbetet i Nissans vattenråd har Anderstorpsån identi-
fierats	som	ett	område	där	särskilda	insatser	krävs	för	
att uppnå god ekologisk och kemisk status. Enligt de 
senaste bedömningarna så är ån för högt belastad av 
nickel och zink. I avrinningsområdet uppträder också 
på	flera	håll	förhöjda	halter	av	trikloreten.	I	de	källför-
delningsstudier som gjorts i så utgör diffus förorenings-
spridning från förorenade områden den huvudsakliga 
källan till åns dålig status. Enligt en genomgång av 
länsstyrelsen 2012 fanns 315 misstänkt förorenade 
områden i Anderstorpsån avrinningsområde varav 4 
i risklass 1, 57 i risklass 2, 36 i riskklass 3 och 14 i 
riskklass 4, resterande hade ej bedömts. (se exempel i 
karta 4)

Förekomsten av förorenad mark i anslutning till An-
derstoprsån utgör inte bara ett hot mot vattenkvalitet i 
yt- och grundvatten utan är ett hinder för att utveckla 
Anderstorp som tätort. Mark som skulle kunna nyttjas 
för exempelvis bostadbyggnation kan inte vare sig 
planläggas eller bebyggas innan frågorna kring förore-
nade markområden har fått sin lösning. 

vatten

Karta 4: Misstänkt förorenade områden i Anderstorp
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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.

Vatten och aVlopp
Va-planering
Under 2014 har arbetet med kommunens va-planering 
fortsatt. Va-planeringen ska ge förutsättningar för all 
kommunal verksamhet inom området, det vill säga hu-
vudmannaskap för allmänt va såväl som myndighetsut-
övning och kommunal planering. Ett förslag till va-policy 
med riktlinjer för både enskilt och allmänt va har tagits 
fram och varit ute på samråd. Efter att va-policyn har 
antagits kommer också en va-plan att tas fram. Denna 
ska ange hur va-policyns inriktningar ska genomföras 
och ange var, i vilken ordning och i vilken takt som 
allmänt va ska byggas ut.   

Vattenförsörjning
Vattenförsörjningen har varit ett prioriterat område un-
der	2014	och	ett	flertal	större	insatser	har	gjorts.		Gisla-
veds och Tallberga vattenverk har byggts om. Planering 
har	påbörjats	för	att	installera	UV-filter	i	Smålands-
stenarverket. Åtgärder har gjorts i Broaryds vattenverk 
för att få bort nitrit i dricksvattnet. Arbetet med en ny 
vattentäkt i Gislaved har påbörjats och provborrningar 
har genomförts.

Den producerade mängden dricksvatten i de kommu-
nala vattenverken 2014 var 2199 tusen kubikmeter och 
den debiterade mängden dricksvatten var 1 400 tusen 
kubikmeter.  Vatten som inte debiterats kan bero på 
t.ex. spolning i brandposter vid brandsläckning, spol-
ning av ledningar vid missfärgat vatten och förbrukning 
av andra aktörer som tar vatten ur ledningsnätet t.ex 
asfaltsläggare,	räddningstjänst	m.fl.

Läckor på ledningsnätet bidrar till en överproduktion av 
vatten i vattenverken. Ledningsnätet är gammalt och 
kräver mycket underhåll. Förnyelsetakten behöver ökas.  
Större vattenläckor har förekommit i Reftele, Anderstorp 
och Burseryd. 

Vattenskyddsområden
Gislaveds kommun har tagit fram förslag till vat-
tenskyddsområden och föreskrifter för de allmänna 
vattentäkter som långsiktigt kommer att utgöra den 
allmänna dricksvattenförsörjningen i kommunen. Kom-
munen lämnade 2011 in skyddsområdesförslagen till 
länsstyrelsen för fortsatt hantering. Länsstyrelsen har 
under 2014 fortfarande inte påbörjat antagandepro-
cessen.

Sydvattens arbete med att ta fram ett skyddsområde 
för sjön Bolmen har fortsatt under 2014. Bolmen 
försörjer via Bolmentunneln och Ringsjöverket 16 
Skånekommuner med dricksvatten. Inga av kommu-
nerna runt sjön tar dricksvatten från sjön. Ett förslag till 
avgränsning av skyddsområdet med olika skyddszoner 
samt föreskrifter har presenterats och samråtts med 
Bolmenkommunerna (Ljungby, Hylte, Gislaved och 
Värnamo). 

Bygg- och miljönämnden har tillsynen över större 
enskilda vattentäkter som exempelvis Stora Segerstad 
och Hestraviken.  Nämnden har ställt krav på att dessa 
verksamhetsutövare ska ha kontrollprogram för att följa 
upp vattenkvaliteten. 

bedömning mÅluppfyllelse 
Kommunens grundvattenkvalitet bedöms som relativt god 
baserat på fortfarande ett  begränsat kunskapsunderlag. 
Generell	påverkan	av	försurning	finns	och	oroväckande	
indikationer av påverkan från förorenad mark samt risker 
med vägar.

bedömning Åtgärdsarbete  
Arbetet med att skydda kommunala grundvattentäkter 
går kraftigt framåt
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Avloppshantering
Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår i kommunens 
avloppsanläggningar. Åtgärder har under året genom-
förts i Gislaveds och Smålandsstenars avloppsrenings-
verk. Under året har också slutliga villkor för Gislaveds 
avloppreningsverk beslutats av länsstyrelsen. Dessa 
villkor har överklagats till Mark- och miljödomstolen 
i Växjö. Kraven på kväverening och slamhantering 
på Gislaveds reningsverk var otydliga och i vissa fall 
orimliga.

Mängden renat avloppsvatten i de kommunala av-
loppsreningsverken uppgick 2014 till 4 383 000 m3 
(3 653 000 m3  år 2013). Den höga mängden tillskotts-
vatten beror främst på en blöt försommar och höst. 
Ledningsnätet har brister. Inläckage av tillskottsvatten 
från dräneringar, takvatten och brunnar ger emellanåt 
höga	flöden	till	reningsverken.	

Enskilda avlopp och avloppsinventeringar
Sedan 2010 har Gislaveds kommun arbetat med 
att områdesvis inventera enskilda avlopp. Syfte är 
att lokalisera de avloppsanläggningar som inte hål-
ler godtagbar standard.  Målet är att generellt höja 
standarden för att minska utsläppen av näringsämnen 
från enskilda avlopp. Detta arbete inleddes med ”Pro-
jekt Lillån”, där ca. 560 fastigheter inventerades och 
drygt 300 anläggningar bedömdes bristfälliga. Därefter 
påbörjades va-projekt ”Sydöst”, där ca. 400 fastighe-
ter ingår och hittills har 80 avlopp bedömts bristfälliga. 
Inom projekt-Sydöst ligger fyra områden som kan 
komma att bli kommunalt va-område med kommunal 
avloppslösning. Tekniska kontoret arbetar med denna 
fråga och 140 fastigheter berörs. Under 2015 kommer 
ett nytt område att inventeras. Detta omfattar ca 400 
fastigheter och ligger väster om ”Projekt Lillån”, mot 
Smålandsstenar.

Under 2014 har drygt 100 tillstånd till enskilda avlopp 
beslutats. Merparten av dessa har berört fastigheter vars 
avloppsanläggningar har bedömts bristfälliga vid gjorda 
inventeringar.
        

Våtmarksrening

ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förut-
sättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

bedömning mÅluppfyllelse 
Direkt	övergödda	vattenområden	finns	i	de	sydöstra	de-
larna av kommunen samt i Hestrasjön i Broaryd.  Lokala 
problem med dåliga avloppsanläggningar är vanliga i hela 
kommunen.

bedömning Åtgärdsarbete  
Arbetet med att åtgärda både kommunala och enskil-
daavloppsanläggningar har utvecklast både på strategisk 
nivå och med konkreta åtgärder. Ytterligare långsiktig 
planering och resurstillskott behövs.



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, arkeolo-
giska föremål och hällristningar.
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försurning
Provtagning och analys av markvattnet tyder på 
bestående försurningsproblem i skogsmarken. Mark-
vattnets pH är fortfarande lågt i länets skogar och det 
finns	inga	tydliga	positiva	trender.	Trots	att	svavelned-
fallet har minskat kraftigt  har det sura nedfallet tömt 
marken på buffringskapacitet och det tar lång tid innan 
den försurade marken återhämtar sig. Ingen av de 
fyra provytorna i länet visar säkerställda förändringar i 
markvattnet, varken för pH, buffertkapacitet eller oor-
ganiskt aluminium. Detta visar att återhämtningen från 
försurningen går långsamt och försurningsproblemen 
kommer	därför	att	finnas	kvar	lång	tid	framöver.	Sva-
velnedfallets minskning betyder att skogbrukets andel 
av försurningspåverkan växer, särskilt då användningen 
av grenar och toppar för energiändamål ökar. Vikten av 
askåterföring för att motverka försurning och utarm-
ning av marken blir allt angelägnare.

kalkning
Kalkningsverksamheten har genomförts som planerat 
under året. Totalt spreds 2 888 ton kalk varav 1 781 ton 
direkt i sjöar med båt, 1 028 ton på våtmarker och 79 ton 
med doseraren i Våthultströms kraftstation. Den största 
andelen kalk, 64 %, sprids numera med helikopter. 

Den kemiska kalkningsmålsättningen,  pH ej under 5,6 
eller	6,0	beroende	på	vilka	värden	som	finns	i	sjön	eller	
ån, följs årligen följs årligen upp genom vattenprovtagning 
i 77 olika vatten. Den kemiska kalkningsmålsättningen 
uppnås i 74 % av målpunkterna. (Diagram13) Det är 
en avsevärd minskning jämfört med 2013 då målupp-
fyllelsen	var	88	%.	Anledningen	är	de	högflöden	som	
uppträdde i augusti månad med bland annat över-
svämningar i Nissan och Suseån i Halland. För första 

Diagram 13

gången på många år  noterades också tillfälligt låga 
pH-värden i Nissans huvudfåra. De kalkningar som 
görs är inte dimensionerade för denna typ av hög-
flöden.	Enligt	Havs-	och	vattenmyndigheten	riktlinjer	
får inte kalkning göras så att pH och alkalinitet blir för 
höga. Detta resulterar i en sämre motståndskraft mot 
försurning	vid	ordentligt	höga	vattenflöden.

bedömning mÅluppfyllelse 
Försurningens effekter i mark och framförallt vatten är 
fortfarande kraftiga. Minskade utsläpp och nedfall har gett 
begränsade effekter i mark- och ytvatten.

bedömning Åtgärdsarbete  
På lokal nivå är kalkningsverksamheten den viktigaste 
åtgärden för att minska effekterna av ytvattenförsurning. 
Kommun har en väl utvecklad kalkningsverksamhet men 
de statliga anslagen tenderar att dras ner utan koppling till 
försurningssituationen.
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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. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.  

kulturmiljö
Kommunen har under året fortsatt arbetet för genom-
förandet av en vandringsled runt Tuskebosjön med 
kulturhistoriskt utmärkta platser. Projektet genomförs 
i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Att 
kunna föra ut information kring våra kulturmiljöer i 
anslutning till en promenadslinga som detta är betydel-
sefullt. Detta ger allmänheten möjlighet till kunskaps-
inhämtning om kultur- och närmiljön samtidigt som 
folkhälsoaspekter tillvaratas.   Informationsskyltar till 
stigen är framtagna. Återstår gör uppsättning av led-
markering och skyltar. Invigning av stigen är planerad 
till våren 2015.

Under året har länsstyrelsen arbetat med att ta fram en 
länsgemensam policy för hanteringen av kulturmiljöns 
värden vid ärendehantering enligt plan- och byggla-
gen. Tjänstemän från Gislaveds kommun har deltagit i 
arbetsgruppen.

planering
Kommunomfattande översiktsplan
Styrgrupen för den kommunomfattande översikts-
planen har under året arbetat vidare med frågor kring 
bredband, natur, naturresurser och friluftsliv, klimat, 
energi och vatten. Under sommaren färdigställdes en 
landskapsanalys för hela kommunen.
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Landskapsanalys
Som en del i arbetet med en ny kommunomfattande 
översiktsplan har en landskapsanalys tagits fram. Den 
syftar till att presentera en översiktlig beskrivning av 
kommunens landskap och vad som kännetecknar 
kommunens	olika	delar.	Analysen	har	identifierat	och	
beskriver 14 olika karaktärsområden. (tabell 6 och 
karta 5) Ett karaktärsområde kan bestå av en eller 
flera	landskapstyper,	men	området	skiljer	sig	från	det	
omgivande landskapet på ett särpräglat vis. Det kan 
exempelvis	vara	skillnader	i	topografi,	vegetation	eller	
markanvändning – historisk såväl som nutida. Genom 
att lyfta fram vad som karaktäriserar ett visst område 
erhålls ett underlag för att bedöma om en åtgärd kom-
mer att förändra områdets karaktär eller inte. Analysen 
ska ligga till grund för bla vindkraftsplan och lands-
bygdsutveckling i stort.

Gislaved

Anderstorp

Smålandsstenar

Reftele

Hestra

Burseryd

Broaryd Skeppshult

Gislaved

Anderstorp

Smålandsstenar

Reftele

Hestra

Burseryd

Broaryd Skeppshult

´

Teckenförklaring
Karaktarsområden

Vallsjön och Stengårdshultasjön med omnejd

Myrmarker mot Västergötland

Hestraområdet

Nissadalen

Bårarydsområdet

Majsjöområdet

Fegen- Burserydsområdet

Kållerstad bygden

Reftelebygden

Centrala Myrområdet

 Anderstorpsområdet

•	 Vallsjön	och	Stengårdshultasjön	med	om-
nejd – vildmark

•	 Myrmarker	mot	Västergötland	–	tyst	område
•	 Hestraområdet	–	berg	och	dal
•	 Nissadalen,	Öreryd	–	skogsbygd
•	 Nissadalen,	Norlida	–	tallmo
•	 Nissadalen,	Gislaved	–	tätortsbygd	
•	 Nissadalen,	Villstad	–	järnvägsbygd
•	 Bårarydsområdet	–	småbyarbygd	
•	 Majsjöområdet	–	sjöbygd
•	 Fegen-Burserydsområdet	–	gränsbygd
•	 Kållerstadbygden	–	Bolmens	utmarksbygd
•	 Reftelebygden	–	jordbruksbygd	
•	 Centrala	myrområdet	–	myrområde	
•	 Anderstorp	–	småföretagarbygd	

Tabell 6 Karaktärsområden i 
Gislaveds kommun

Karta 5: Karaktärsområden
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LIS-planen – Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen
LIS-planen antogs av kommunfullmäktige i februari. 
Planen ger de som bor och verkar på landsbygden yt-
terligare	ett	”särskilt	skäl”	jämte	de	som	finns	angivna	i	
Miljöbalken 7:18 c att få strandskyddsdispens. 18 sjöar 
av kommunens 388 samt åarna Nissan och Västerån 
är utpekade. Sammanlagt innehåller planen 37 områ-
den där LIS kan åberopas.

Bygg- och miljönämnden har under året givit 13 fritids-
hus och 1 verksamhet strandskyddsdispens  med LIS 
som grund för prövningen.

Enligt lagstiftningen får inte kommunens fysiska plane-
ring medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. 
Inom den översiktliga planeringen är det förenat med 
vissa svårigheter att se effekterna av vad planeringen 
kommer att innebära på så detaljerad nivå att konse-
kvenser för exempelvis vattenmiljön klarläggs. I LIS-
planen ingår miljökvalitetsnormen för vatten. Normerna 
har inte medfört att något LIS-område tagits bort utan 
det handlar i första hand om att i planen tydliggöra vad 
som måste beaktas vid en exploatering. Va-frågorna är 
i detta sammanhang centrala.

Förändringar av strandskyddet
Länsstyrelserna hade uppdraget att senast 2014 se 
över de utökade strandskydden. Alla sjöar och vat-
tendrag har 100 meters strandskydd på land och i 
vatten förutom de sjöar som enligt beslut haft ett utökat 
strandskydd till 200 eller 300 meter. I Gislaveds kom-
mun var det för Fegen 300 meter och 200 meter för 
Bolmen, Jällunden, N. Gussjön, S. Gussjön, Hammar-
sjön, Algustorpasjön, Vikaresjön och Kroksjön (Hestra).

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade i december 
att minska strandskyddet till 100 meter för Jällunden, 
S. Gussjön, Vikaresjön och Kroksjön. I övriga sjöar 
har det utökade strandskyddet behållits. Beslutet om 
Fegen har överklagats av en markägare, men beslutet 
gäller trots detta från beslutstillfället. 

När det gäller Bolmen har de olika länsstyrelserna fattat 
olika beslut, vilket är olyckligt inte minst för de boende 
i området. Kommunen har påtalat detta för bl a Reger-
ingen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län   
samt Sveriges kommuner och landsting.
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Detaljplaner
Flera av de detaljplaner, som det arbetats med under 
året, har haft olika typer av miljöaspekter. En detaljplan 
påbörjades för Anderstorps vårdcentral men avbröts på 
grund av att undersökningar visade på markförorening-
ar, som måste saneras innan till exempel bostadsbe-
byggelse kan bli aktuellt. I detaljplanearbetet för Mo-
forsvillan har strålning från ställverket varit en fråga som 
prövats i förhållande till ändamålen bostäder och skola.

Granskningsförslaget för Ådalens verksamhetsområde 
i Hestra har dragits tillbaka bl a för att översvämnings-
frågorna behöver utredas vidare. Detaljplanearbete har 
påbörjats för Nordinområdet och där är frågan om högt 
grundvatten och risk för översvämningar en central ar-
betsuppgift att lösa. Detaljplanen för Viks strand i Hestra 
är ett sista led i en planeringsprocess som föregåtts av 
en fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet 
och LIS-planen. Planförslaget redovisar en bebyggelse 
som ska kunna göras på vegetationens och terrängens 
villkor. Strandskyddets upphävande och va-frågorna är 
centrala för planläggningen.

Översvämningsfrågor
Översvämningar kan vara av två olika typer dels att ett 
vattendrag eller sjö stiger över sina bräddar och över-
svämmar markområden, dels att skyfall inträffar och 
vattnet översvämmar markområden på sin väg till sjöar 
och åar. Den senare varianten sker ofta mycket lokalt 
och utan några större förvarningstider och kan ge stora 
skador när de inträffar i bebyggda miljöer.   

Vid skyfall klarar  dagvattenledningarna inte av att av-
leda allt vatten när regnintensiteten är hög. Stora hård-
gjorda ytor tillför en snabb avrinning.  Det ställer höga 
krav	på	de	befintliga	dagvattensystemen.	Kartläggning	
av inträffade  översvämningar pågår samt åtgärder att 
lösa problemen.  Akuta ledningsåtgärder har gjorts på 

Gröna vägen, Lindvägen, och Mårtensgatan i Gislaved 
samt på Parkgatan och Hemvägen i Smålandsstenar. 
Alstigen och Sjöstigen i Broaryd åtgärdas 2015.

Ett omfattande extremskyfall inträffade den 27 juli 2014 
i Smålandsstenar. Regnet som föll hade en återkomsttid 
på 300-350 år med en varaktighet på 60 minuter. Stora 
delar	av	samhället	översvämmades	däribland	ett	flertal	
kommunala fastigheter med stora skador som följd.

För att planera för både bebyggelseutveckling, förebyg-
gande åtgärder och beredskapsplanering för översväm-
ningar så krävs olika typer av karteringar.  Denna typ av 
underlagsmaterial har under det gångna året förbättrats 
avsevärt. En ny översvämningskartering för Nissan 
tagits fram av MSB (Myndigheten för skydd och bered-
skap). Karteringen baseras på den nya höjdmodellen för 
Sverige vilket får till följd att noggrannheten i karteringen 
är avsevärt bättre än tidigare material. Karteringen kan 
användas för riskanalyser och samhällsplanering men 
också för räddningstjänstens insatsplanering.

Samtidigt har Gislaveds kommun ingått i ett projekt 
tillsammans med Svenskt Vatten och ett antal andra 
kommuner för att utveckla beredskapsplaneringen inför 
skyfallsöversvämningar. Inom detta projekt har en sky-
fallskartering över Smålandsstenar tagits fram. Under 
året har också länsstyrelsen tagit fram ett GIS-verktyg 
åt kommunerna där lågpunkter och innestängda områ-
den inventeras.

En förvaltningsövergripande utredning har tillsatts med 
aktörer från tekniska kontoret, bygg- och miljöförvalt-
ningen, räddningstjänsten och kommunstyrelsekontoret 
för att söka lösningar som förbygger och minskar ska-
dor.  Arbete bedrivs med händelserna i Smålandsstenar 
som utgångspunkt. 
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infrastruktur
Vägar och järnvägar
Green Cargo slutade transportera gods på Halmstad-
Nässjöbanan. Detta medförde bl a att tungt gods (ca 
1000 ton/år) från Burseryds bruk och GA  i Smålands-
stenar tvingades övergå till lastbilstransporter.  

Kommunen har tillsammans med näringslivsbolaget 
(GNAB) och Hallands hamnar samt näringslivsrepre-
sentanter från Smålandsstenar och Burseryd påbörjat 
ett	arbete	för	att	försöka	få	till	stånd	godstrafik	på	
Halmstad-Nässjö järnväg igen. Förhandlingar mellan 
enskilda företag och godstransportörer har påbörjats 
och	kommunen	har	inlett	arbete	med	att	identifiera	
möjligheter för att bygga industrispår. Samarbetet mel-
lan de olika aktörerna kommer att fortsätta 2015.

Efter	att	väg	27	flyttats	ut	från	Gislaveds	tätort	i	sep-
tember	2013		minskade	trafiken	på	Järnvägsgatan	
med cirka 2 300 fordon till 6 300 dygnsfordon. Däref-
ter har den åter ökat med cirka 500 fordon till 6 800 
dygnsfordon.	Den	tunga	trafiken	har	till	stor	del	flyttats	
ut från tätorten. Minskningen på Järnvägsgatan är 
drygt 40 %. 

Gång- och cykelvägar
Under året har kommunens gång- och cykelvägplan anta-
gits. Både hårda och mjuka åtgärder enligt planen genom-
förs kontinuerligt för att förbättra möjligheterna för cyklister 
i kommunen. Utbyggnaden av cykelbanor har gjorts på 
Smålandiagatan, Torggatan och Åbjörnsgatan i Gislaved 
samt i anslutning till väg 27 till Stötabo i Anderstorp. I 
Smålandsstenar pågår ombyggnadsarbeten på Norra Nis-
sastigen och Torggatan. Totalt byggdes1 260 meter under 
2014. En cykelparkering har anordnats vid Anderstorps 
busstation.
 
På den mjuka sidan har olika kampanjer genomförts, bland 
annat	en	kampanj	angående	vikten	av	att	använda	reflexer	
och hjälm vid cykling för att främja den säkra cyklingen. SFI 
(svenska	för	invandrare)	har	under	året	haft	en	trafikdag.	
Där	gjordes	genomgång	av	trafikregler	och	utrustning	för	
cykel samt hur det fungerar när man åker kollektivt, ska 
köpa biljett och läsa tidtabeller.

Den	Europeiska	trafikantveckan	är	en	årlig	upplysnings-
kampanj. Den ska motivera till hållbart resande genom att 
cykla,	gå	och	använda	kollektivtrafik.	Under	trafikantveckan	
anordnades tre olika aktiviteter i kommunen. 
-Gislaveds bibliotek köpte tillsammans med kommunstyrel-
sekontoret in en elcykel som lånas ut till allmänheten. Alla 
som är över 18 år kan låna elcykeln. Utlåningen av cykeln 
har varit över förväntan.
-En	historiecykling	anordnades	där	deltagarna	fick	en	
guidad cykeltur genom Gislaveds historia. Åtta historiska 
platser i Gislaveds tätort besöktes.
-En kampanj för att uppmärksamma kommuninvånarna på 
kommunens alla cykelvägar och cykelvänliga vägar arrang-
erades. Kampanjen kallades CyklaUt och gick ut på att sex 
brevlådor var utplacerade på gång- och cykelvägar samt 
mindre vägar runt om i Gislaveds kommun. I brevlådorna 
fanns en loggbok där besökarna kunde notera sitt namn.  
633 namnunderskrifter fanns när arrangemanget avslutades.
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resande med närtrafiKen över året i
gislaveds Kommun

2013 1 351

2014 1 570

kommunikationer
Kollektivtrafik
Under 2014 har det i kommunen gjorts totalt 494 054 
resor	med	kollektivtrafiken.	Utav	dessa	var	83	141	resor	
gjorda med skolkort. Den totala ökningen av kollektiv-
trafikresor	sedan	föregående	år	är	2	832.	Antalet	resor	
gjorda	med	kollektivtrafiken	har	sakta	men	säkert	ökat	
de senaste åren, och under 2014 nådde kommunen 
sitt	mål	att	antalet	resor	med	kollektivtrafiken	ska	öka	
med 60 procent jämfört med 2006 års nivå. I kommu-
nen	har	kollektivtrafikresandet	ökat	med	72	procent.	
(Se diagram 14)

För boende på landsbygden med mer än en kilometer 
till	närmaste	hållplats	erbjuds	”närtrafik”,	vilket	innebär	
resa tur och retur till en gatuadress i någon av kom-
munernas tätorter. Det går även att åka till närmaste 
hållplats	utefter	någon	av	Länstrafikens	busslinjer.	
Resandet	med	närtrafiken	har	ökat	sedan	föregående	
år. (Se tabell 7)

I december 2014 öppnades en ny hållplats vid Isabergs 
fritidsby	och	linje	132	fick	ändrad	rutt.	Bussen	går	inte	
längre via Hestras norra infart utan vänder vid Hestra 
station.	Syftet	är	att	fler	ska	kunna	åka	kollektivt	till	
turistanläggningen.

Utvecklingen vid Smålandia i Gislaveds tätort pågår och 
under 2014 har en ny busshållplats samt en pendelpar-
kering anlagts. Pendelparkeringen är frekvent utnyttjad.
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Diagram 14: Antalet påbörjade resor gjorda med Jönkö-
pings läns kollektivtrafik i Gislaveds kommun
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bedömning mÅluppfyllelse 
Arbetet	med	att	öka	kollektivtrafikresandet	går	framåt	
men	att	öka	gods-	och	persontrafik	på	järnväg	är	en	
stor utmaning för framtiden.

bedömning Åtgärdsarbete 
Åtgärder genomförs löpande enligt gång- och cykel-
vägplanens åtgärdsprogram. 
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bedömning mÅluppfyllelse 
I	kommunens	tätorter	finns	gott	om	natur-	och	grön-
områden och grönstråk i närhet till bebyggelsen. 
Utmaningen ligger i att göra dessa områden tillgängliga 
och attraktiva för invånarna.

bedömning Åtgärdsarbete  
Kommunen arbetar kontinuerligt genom planering och 
konkreta åtgärder med att förbättra kvaliteten på och 
tillgängligheten till tätortsnära vatten-, kultur- och natur-
områden.

tätortsgrönska
Parker och grönområden
Målet är att parker och grönytor ska skötas så att de 
upplevas som varierande, rena och välkomnande. 
Skötsel prioriteras i tätorternas centrala delar. 

Under året har Hestra torg och terrassen mellan 
Stortorget och Torgparken i Gislaved förnyats med ny 
nya träd, buskar, lökväxter och perenner. Arealen klippt 
gräsyta i tätorterna har minskats. Vissa ytor slås istället 
med slaghack eller med trimmer en gång per år.

Tekniska nämnden har som mål att rusta upp minst en 
lekplats om året. 2014 gjordes upprustning av lek-
platsen på Vallplan i Anderstorp och en ny anlades på 
Jonsboområdet i Anderstorp. Tre gamla revs bort.

Den största satsningen som gjorts på parksidan 
är aktivitetsparken ”Tillsammans” i området mellan 
Trasten	och	Gullviveskolan	i	Gislaved.	Efter	flera	års	
planering invigdes parken i oktober 2014. Syftet är att 
utforma området så att det ska vara intressant för små 
barn och större barn, ungdomar och vuxna. Området 
är	indelat	i	olika	rum.	På	multisportarenan	finns	det	
möjlighet att spela fotboll, basket, innebandy, volleyboll 
eller	handboll.	Bredvid	finns	parkouranläggningen	med	
olika klätterställningar och hinder. Nästa yta är en mer 
traditionell lekplats med gungor och sandlåda. För den 
odlingsintresserade	finns	det	även	ett	växthus	med	
odlingslotter utanför.

Kulturnämnden och tekniska nämnden drev 2014 ett 
konst- och odlingsprojekt ” Dela trädgård” i Anders-
torp. Det genomfördes tillsammans med konstnärerna 
Malin Lobell och Annelie Wallin. Frågan som ställdes i 
projektet var ”Kan växter vara politiska?”. Titeln ”Dela 
trädgård” hänvisar till att dela med sig, växtkraft, gene-

rositet, dela kunskap och dela med andra. Under arbetets 
gång	fick		trädgården	fyra	olika	delar	där	växter	och	insek-
ter har olika funktioner. Dela Trädgård - dela och föröka 
perenner, Tre systrar – samplantering av växter som stärker 
varandra,  Fytoremediering - marksanering med växter och 
Insektshotell - för att uppmärksamma insekternas bety-
delse för skörden. 
Tillsammans med förskoleklasser, föreningar och allmän-
het planterades, såddes och delades växter.   Eftersom 
trädgården byggdes av bildäck, som innehåller giftiga 
ämnen som  tex PAH-oljor har en del i trädgården  kommit  
att beröra fytoremediering, dvs växter som fungerar som 
marksanerare. 
Projektet har en social, en kunskaps och en politisk dimen-
sion. Idéerna och planteringarna som byggdes upp under 
projektet kommer i fortsättningen att drivas vidare av kom-
munens arbetsmarknadsorganisation.
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skogsbruk
Kommunala skogen
Kommunen äger 1 800 ha skog varav ca 1 200 ha är 
produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs med hän-
syn till naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, närbo-
ende och kulturmiljö.

Under 2014 höggs det upp vindfällen, speciellt efter 
stormen Sven. I Hestra markbereddes ett område på 
2 ha som kommer att planteras under 2015. I An-
derstorp höggs ett bestånd ner som drabbats hårt av 
stormarna. 

Naturvårdshuggningar utfördes runt Fållinge där bland 
annat en björkhage skapades. I samband med detta 
genomfördes gallring samt huggning av barkborrean-
gripna träd. Tätortsnära skötsel utfördes också runt 
Smålandsstenar.

Stora björkar togs ned runt elljusspåret i Burseryd. 
Någon av dem blåste ned i samband med ett vär-
meåskväder, och därför togs även de andra ned, då 
de bedömdes som farliga. Runt elljusspåret i Små-
landsstenar har en röjning utförts som ska skapa ett 
lövbestånd runt själva spåret. Detta för att skapa ljus 
runt elljusspåret, samt för att få ned mer snö i spåret i 
framtiden.
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friluftsliV
Översyn av riksintressen för friluftsliv
Områden som har så stora friluftsvärden på grund av natur- 
och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli 
attraktiva för en stor mängd besökare kan utses till riksin-
tresse för friluftslivet. Urvalet av områden ska representera 
Sveriges många olika landskapstyper. I Gislaveds kommun 
finns	två	sådana	områden;	Bolmen	och	Isaberg-Rannebo.	

Länsstyrelsen har under året arbetat med att se över 
riksintresseområdena för friluftsliv och har haft möjlighet att 
föreslå nya områden. Översynen har gjorts i enlighet med 
riktlinjer som tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten som under 2014 kommer att göra en 
bedömning av det inkomna underlaget. 

Länsstyrelsen föreslår nya avgränsningar för riksintres-
set Isaberg-Rannebo där endast Isabergsområdet ingår. 
Fegen, Svansjöarna och Kalvsjön föreslås bli ett nytt riksin-
tresseområde. 

Närnaturguider
Under året avslutades LONA-projektet  Närnaturguider 
som påbörjades 2012. Syftet med projektet är att locka 
kommuninvånarna ut i naturen. Sju guider med tips på 
tätortsnära	utflyktsmål	för	respektive	tätort	har	tagits	fram	
och spridits till bibliotek, bokbuss, SFI, föreningar, turistby-
råer,	affärer,	idrottsanläggningar	med	mera.	Guiderna	finns	
på	fyra	språk	(svenska,	engelska,	finska	och	SKB	(serbiska/
kroatiska/bosniska) och är också tillgängliga på webben. 

Några exempel på platser väl värda att besöka är Danhults 
kvarn utanför Broaryd, Glörje källa utanför Anderstorp, 
våtmarken vid reningsverket i Gislaved, Brödrahalla utanför 
Reftele och Bjärsveds klint vid Hestra. Guiderna innehåller 
även en del promenadstråk som Nissanleden mellan Små-
landsstenar och Skepphult och vandringsleden runt Tyngeln 
i Burseryd.  
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Vandringsleder
Natur- och kulturstig Nissans norra etapp i Gislaved in-
vigdes med en aktivitetsdag i maj. Hembygdsförening-
en och naturskyddsföreningen deltog i arrangemanget 
som med bland annat grillning och tipspromenad 
lockade mer än 50 vandrare trots regnigt väder. 

Utmed vandringsleden Gislavedsleden anlades under 
året en ny lägerplats på Majsjöns östra sida. Vind-
skydd,	grillplats	och	toalett	finns	vid	lägerplatsen	som	
ligger längst ut på en udde med en vacker utsikt över 
sjön.	Utmed	leden	finns	nu	sammanlagt	fem	lägerplat-
ser för övernattning. Gislavedsleden, ca 90 km från 
Fegen till Isaberg, är nu upprustad vad gäller ledröj-
ning-	och	markering.	Information	och	kartor	finns	på	
webben (www.gislavedsleden.se). 

Informationsskyltar sattes upp vid den 8 km långa 
promenadstigen Nissanleden mellan Smålandsstenar 
och Skeppshult. Det är inte klart vem som ska sköta 
leden framöver.

Förberedelserna inför att genomföra en promenadstig i 
Tuskebo fortsatte under året med ett informationsmöte 
med markägare och föreningar och framtagande av 
informationsskyltar.

Kanotled Nissan
På	Kanotled	Nissan	finns	10	rastplatser	med	bra	stan-
dard. Rastplatserna sköts av de berörda markägarna 
som erhåller provision från sålda kanotcheckar. Under 
året har fritidsförvaltningen gjort en omfattande röjning 
av nedfallna träd i ån. Under 2014 övernattade ca 350 
personer på kanotledens lägerplatser. Det är en minsk-
ning med ca 100 personer jämfört med 2013.
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aVfallshantering
Avfallshantering i hela kommunen
I	den	kommunala	avfallsplanen	finns	mål	om	bland	
annat utsortering av matavfall. Under 2014 har därför 
kommunen tillsamman med sex andra kommuner i 
Jönköpings län deltagit i en gemensam utredning om 
samverkan och utökning av källsortering. En första 
del	av	utredningen	konstaterar	att	det	finns	ett	behov	
av samverkan för att klara de krav som kommer att 
ställas på den framtida avfallshanteringen. Utredningen 
konstaterar vidare att det insamlingssystem och den 
biogasanläggning	som	finns	i	Jönköping	kan	utgöra	
grunden för en gemensam ökad källsortering i de sju 
kommunerna. 

Vid Mossarpstippen har en ny byggnad för omlast-
ning av hushållsavfall tagits i drift. Den innebär mindre 
mängder fukt i avfallet som transporteras till förbrän-
ning	samt	mindre	nedskräpning	av	kringflygande	avfall	
i omgivningen. Kommunens återvinningscentraler har 
många besökare, som lämnar material till återvinning. 
De fungerar idag också som en naturlig mötesplats för 
kommunens invånare. Insamlingen av farligt avfall görs 
dels på återvinningscentralerna, dels med miljöbil. 

Den kommunala renhållningsverksamheten har ansva-
rat för kommunens deltagande i årets skräpplockarda-
gar. I kommunen deltog 22 olika enheter inom skola 
och förskola med cirka1500 deltagare i Håll Sverige 
Rents kampanj.

Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 
2013 ökat med 0,8 % (61 ton) och för 2014 uppgått 
till 7 282 ton.  Trenden är svagt minskande under 
den senaste femårsperioden. När det gäller mäng-
den	insamlade	förpackningar	finns	två	tydliga	trender.	
Insamlade plastförpackningar ökar medan insamlat 
returpapper minskar kraftigt, se diagram 15 och 16. 
Plastförpackningar blir allt vanligare samtidigt vanan 
att också sortera ut mjukplastförpackningar växer. 
De minskande mängderna returpapper kan kopplas 
till den minskande produktionen av papperstidningar. 
Insamlat farligt avfall ökar från 24,1 kg per person till 
29,6 kg per person. Mängden impregnerat trä står för 
den största delen av ökningen och är ett materialslag 
som vanligen varierar kraftigt mellan åren. 

Den totala avfallsmängden per invånare i Gislaveds 
kommun minskar kraftig från 520 kg/person 2013 till 
482 kg/person 2014 se diagram 17. Anledningen är 
avsevärt minskade mängder träavfall är ett avfall som 
varierar kraftigt mellan åren. Om träavfallet räknas bort 
så ligger mängden avfall kring på cirka 400 kg/person 
2014 med svagt minskande trend de senaste fem 
åren. Mängderna insamlat material vid återvinningssta-
tionerna är fortfortfarande under rikssnittet.      

bedömning mÅluppfyllelse 
Mängderna insamlat material genom återvinningsstationerna 
är mindre än riksgenomsnittet. En svag trend till minskning av 
totala mängden avfall kan skönjas.

bedömning Åtgärdsarbete  
Flera processer för att förändra avfallshanteringen i kom-
munen som helhet och i den kommunala organisationen har 
drivits vidare under året. Bristen på återvinningsstationer har 
ännu inte kunnat åtgärdas.



Diagram 16: Insamlad mängd pappersavfall per 
invånare 
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Diagram 15: Insamlad mängd plastavfall per invånare

Diagram 17: Avfallsmängder per person i 
Gislaveds kommun
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Intern avfallshantering
Under 2014 har det interna avfallssystemet kommit 
igång. Nästan alla verksamheter har nu möjlighet att 
källsortera sitt avfall. En del mindre boenden inom soci-
alförvaltningen återstår att ta in i systemet under 2015. 
Gripen och Henjahemmet har enbart varit i gång i två 
månader. Boende på Lästgränd går själva i pedagogiskt 
syfte iväg med allt sitt material till återvinningsstatio-
nerna, förutom wellpappen som är otymplig att bära 
med sig. Mariagårdens kök har haft stängt för ombygg-
nad och inte riktigt kommit igång med sin sortering igen 
efteråt. (Diagram 18)

Samtliga skolor har varit igång med sortering sedan 
januari månad. Dock har sorteringen på Gymnasiets 
bygg- och teknikprogram inte fungerat. Musikskolan har 
haft möjlighet att sortera sedan början av året men ver-
kar ha fått igång sin sortering först under slutet av året. 
Inom	barn-	och	utbildningsförvaltningen	finns	det	en	hel	
del verksamheter där olika åtgärder behöver komma till 
för att avfallshanteringen ska fungera smidigt.

Diagram 18: Mängd utsorterat material per förvaltning (kilo)
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Ingående nationella miljömål: Myllrande våtmarker, Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv

myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhus-
hållande funktion i landskapet ska bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

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

levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och livsmedels-
produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.

interimistiskt naturreserVat
Länsstyrelsen kan besluta om att med omedelbar 
verkan förklara ett område som  interimistiskt natur-
reservat.	Detta	görs	i	det	fall	då	det	finns	ett	akut	hot	
mot områdets naturvärden. Därefter har länsstyrelsen 
tre år på sig att genomföra reservatbildningen.

Länsstyrelsen har fattat beslut om ett interimistiskt 
naturreservat vid Sandsebo i den nordöstra delen 
av kommunen. Det rör sig om 88 ha skogsmark intill 
sjön Rakalven. Extensiv skogsskötsel har lett till en 
gles och luckig tall- och granskog med gamla träd, 
lavmattor, stora myrstackar och död ved. I området 
finns	också	orörda	våtmarks-	och	bäckmiljöer.	

Beslutet innebär begränsningar för till exempel 
skogsbruksåtgärder i området eftersom det kan vara 
aktuellt som naturreservat för att långsiktigt bevara 
de höga naturvärdena. 

´

Teckenförklaring
Interimistiskt naturreservat
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naturVärdesinVentering
Under fältsäsongen genomfördes en naturvärdesinven-
tering av ett drygt 30 ha stort område utmed Nissan 
i Gislaveds tätort. Området är eventuellt aktuellt för 
bildande av ett kommunalt naturreservat. Inventeringen 
utfördes enligt en standardmetod med 4 olika naturvär-
desklasser: 

1 – högsta naturvärde
2 – högt naturvärde
3 – påtagligt naturvärde
4 – visst naturvärde

I inventeringsområdet fanns ingen mark med naturvär-
desklass 1 eller 2. Fyra av sexton mindre delområden 
nådde upp till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). 

Inventeringen visade att områdets högsta naturvärden 
är knutna till ån med intilliggande strand- och sump-
skogar som är en rik miljö för bland annat fåglar, insek-
ter,	fisk	och	groddjur.	Delar	av	de	öppna	betespräglade	
markerna hyser också naturvärden som skulle gynnas 
av återupptaget bete. 28 fågelarter observerades, 
bland annat spillkråka och mindre hackspett. 

roVdjur
Lodjur	observerades	vid	ett	flertal	tillfällen	under	året,	
framförallt i trakterna kring Smålandsstenar och Burse-
ryd.	En	trafikolycka	med	lodjur	rapporterades	vid	Hö-
kaberget mellan Arnåsholm och Villstad.  Lodjursinven-
teringen som genomfördes under vintern 2014/2015 
visade på två konstaterade föryngringar som berör 
Gislaveds kommun. En varg har under vintern spårats 
i nordöstra delen av kommunen och genom DNA-prov 
har det visat sig röra sig om en hane som är uppvuxen 
i ett värmländskt revir. Kungsörn har observerats vid 
sju tillfällen.

10 år efter gudrun
Natten mellan 8 och 9 januari 2005 drog stormen 
Gudrun in över landet. Vindarna uppnådde orkanstyrka 
och skogen lade sig över vägar, järnvägar, elledningar, 
telefonledningar och bebyggelse. En halv miljon hushåll 
blev strömlösa och sju personer dog under stormnat-
ten.

För skogsbrukets del orsakade Gudrun de värsta 
stormskadorna någonsin och omkring 50 000 skogs-
ägare blev hårt drabbade. I Götaland föll tre normala 
årsavverkningar och för många skogsägare ännu mer. 
Totalt rörde det sig om 75 miljoner skogskubikmeter. 
I Gislaveds kommun drabbades den södra delen av 
kommunen i mycket större utsträckning än den norra.

Upparbetningen och uttransporten av virket från 
skogen genomfördes på cirka 1,5 år vilket var en stor 
logistisk	prestation.	Trots	detta	fick	den	fruktade	gran-
barkborren två svärmningssäsonger på sig att föröka 
sig. I januari 2007 fällde stormen Per cirka 16 miljo-
ner skogskubikmeter. Per drog fram längre norrut än 
Gudrun och drabbade följaktligen den norra kommun-
delen värst. Därefter har angreppen från skadeinsekter 
återgått till mer normala nivåer men granbarkborren är 
fortfarande ett problem.

Stormen ledde till efterföljande miljöeffekter i form av 
exempelvis körskador på mark och forn- och kultur-
lämningar, utlakning av kvicksilver och markkväve och 
påverkan på vatten i samband med timmerlagring.

Återbeskogningen efter Gudrun har lyckats väl. En vik-
tig skillnad jämfört med före stormen är att självföryng-
rad björk utgör en större andel av den framtida skogen 
(ca 30 % jämfört med ca 20 % före stormen).
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Ungefär 80 procent av de träd som blåste ned i Gudrun 
var gran. Efter stormen diskuterades trädslagsval och sköt-
selmetoder för att minska stormskador och i det statliga 
återväxtstödet reserverades medel för lövskogsplante-
ringar. Lövträdsplanteringar är oftast mycket dyrare än 
barrträdsplanteringar men återväxtstödet konstruerades så 
att kostnaden för skogsägaren blev lika oavsett trädslag. 
Trots det planterades bara 3 % av arealen som beviljades 
återväxtstöd med lövträdplantor. Lärk och tall planterades 
på 4 % vardera medan vanlig gran planterades på 87 % av 
arealen. 

Granen fortsätter att dominera trädslagsvalet idag vilket 
innebär stora risker inför framtiden då klimatförändringarna 
för med sig ökad sannolikhet för skogsskador orsakade av 
stormar, skadeinsekter och röta. Stora arealer granskog 
planteras på marker där tall är lämpligare vilket beror på 
omfattande viltbetesskador på tall beroende på stora klöv-
viltstammar. 

Skogar kan anpassas till att tåla en viss stormpåfrestning 
genom att bland annat utföra röjnings- och gallringsarbetet 
tidigt. Stora arealer ungskog efter Gudrun är fortfarande 
oröjda	och	i	dessa	skogar	finns	det	en	stor	risk	att	man	
även kommer efter med gallringsarbetet.

Sammanfattningsvis kommer stormen Gudrun och efterföl-
jande stormar att påverka skogsbruket i kommunen under 
lång tid framöver. 

år storm volym fälld sKog 
sKogsKubiKmeter (m3sK)

volym angripen av granbarKborre, 
sKogsKubiKmeter (m3sK)

2005 gudrun 75 milJoner

2006 1,5 milJoner

2007 per 16 milJoner 0,8 milJoner

2008 flera 
mindre 
stormar

3 milJoner 0,7 milJoner

2009 0,2 milJoner

2013 simone 1,5-2 milJoner

2013 sven 0,7-0,8 milJoner mindre sKador

2014 
(Januari)

egon 2,5-3 milJoner

summa ca 100 milJoner 3,2 milJoner

Tabell 8: Skador av storm och granbarkborre i Götaland sedan 2005
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miljökraV i upphandlingar
Allmänt
I och med beslutet som kommunfullmäktige tog 2009 
att minst 25 procent av de produkter som upphandlas 
ska vara, ekologisk, rättvisemärkta och eller närpro-
ducerade	påbörjades	arbetet	med	att	ställa	specifika	
miljökrav i samtliga upphandlingar både vad gäller pro-
dukter och tjänster. Under året har krav ställts på bland 
annat drivmedel. Kravet vad gäller fordonsgasen blev 
att den ska bestå av 100 procent biogas istället för 50 
procent biogas och 50 procent naturgas.

Ekologiskt, rättvisemärkt och närproducerat
Minst 25 procent av de livsmedel som serveras i de 
kommunala köken ska vara ekologisk, rättvisemärkta 
och eller närproducerade.  Under 2014 har målet 
klarats med råge och ligger nu på 33,1 procent. (Se 
diagram 16) Något som är värt att beakta vid köp av 
kött och mejeriprodukter är djurskyddet. När kom-
munen genomförde livsmedelsupphandling fanns inte 
möjligheten att ställa djurskyddskrav som matchade 
svenskt djurskydd. Därmed har kommunen svaga krav 
på detta område. Men genom att köpa ekologiskt eller 
kravmärkt kött och mejeriprodukter ger det automa-
tiskt produkter med ett starkt djurskydd. 

Alla de kommunala köken utom ett har klarat 25-pro-
centsmålet.
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Diagram 16: Andel inköpta ekologiska livsmedel i 
kommunal förvaltning



41

interna milJöarBeten och proJekt

interna milJöarBeten och proJekt

Ortofotokarta över Västbo Transport 2013

leksaksbytaraktiViteter
Barn i Sverige har i genomsnitt mer än 500 leksaker, 
vilket är ett tecken på det ohållbara konsumtions-
mönstret som vi skapat och överför till våra barn. Om 
alla i världen lever som i Sverige skulle det behövas 
drygt tre jordklot. Många av leksakerna innehåller 
dessutom kemikalier som är farliga för både hälsan 
och miljön.

Med detta som bakgrund har Gislaveds kommun 
under 2014 startat ett samarbete med Retoy. Retoy 
är ett socialt företag som genom lekens magiska kraft 
skapar verksamhet där barn får uppleva hur kul det är 
att vara miljövänlig och lära sig mer om sina rättigheter 
genom att byta, låna och skapa.

Ett roligt och lättsamt sätt att höja medvetenheten 
om barns rättigheter och om vikten av vad och hur vi 
konsumerar samt att arbeta med barnfattigdomsfrå-
gan, är att anordna leksaksbytaraktiviteter. Genom lek 
får barnen lära sig om hållbar konsumtion och om sina 
rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. 

Under året har sex leksaksbytararrangemang genom-
förts på olika orter i Gislaved. Antalet barn som besö-
ker leksaksbytaraktiviteterna brukar i snitt vara 
omkring 25 och över 100 leksaker byter ägare. 

miljöombud
För att miljöarbetet i de kommunala verksamheterna 
ska	flyta	på	är	det	meningen	att	varje	verksamhet	ska	
ha minst ett miljöombud. Miljöombudets uppgift är att 
se på vilket sätt just deras arbetsplats kan driva miljö-
arbetet	framåt.	För	närvarande	finns	102	miljöombud	
runt om i organisationen. Det saknas miljöombud på 
14 arbetsplatser.

Under året har miljöombuden avslutat en utbildnings-
serie som gått i avfallets tecken. Ett studiebesök på 
JRAB:s sortergård i Vaggeryd genomfördes. Här visa-
des hur kommunens sorterade material hanterades, 
sorterades eller behandlades vidare.

miljöstipendium
Gislaveds kommuns miljöstipendium utdelas årligen 
för att belöna och stimulera insatser, åtgärder och 
kunskaper inom miljövården. Stipendiet kan utdelas 
till enskilda personer, företag, organisationer skolklas-
ser och markägare inom kommunen. 2014 tilldelades 
stipendiet Carsten Roat för hans insatser för cykling. 
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fem utmaningar
• Nya transportlösningar
De satsningar som har gjorts för att minska Gislaveds 
kommuns klimatpåverkan börjar ge resultat i utsläpps-
statistiken. Glädjande nog så minskar utsläppen av ko-
dioxid med i storleksordningen 10 % mellan 2011 och 
2012. Många processer och åtgärder har satts igång, 
fjärrvärmeutbyggnad, alternativa drivmedel, utbyggnad 
av laddinfrastruktur mm. Den utsläppminskning som 
krävs om kommunen ska nå sina långsiktiga klimatmål  
är en stor utmaning som kräver ytterligare insatser 
inom främst transportområdet. I det nya åtgärdspro-

• Förbättra översvämningsberedskapen
Behovet av klimatanpassningsåtgärder blev tydligt i och 
med den skyfallsöversvämning som drabbade Små-
landsstenar i juli månad. Ökande nederbördsmängder 
är redan ett faktum och risken för översvämningar och 
skador av skyfall ökar alltmer.  Långsiktigt klimatanpas-
sad planering är nödvändig men också förebyggande 
åtgärder	i	befintlig	bebyggelse	och	beredskapsplane-
ring måste till för att skapa ett robust samhälle.  

• Fokusera på VA-frågorna
Skyldigheten för att anordna kommunalt va där lagen 
om allmänna vattentjänster kräver det utgör en av de 
största utmaningarna kommunen har på vattenvårds-
området. 

• Aktivera arbetet med förorenad mark
Förorenad mark förekommer i sådan omfattning i 
kommunen att den utgör ett stort miljöproblem och ett 
allvarligt utvecklingshinder. Dagens situation innebär en 
risk för att kommunen inte kan exploatera verksamhets- 
och bostadsområden och tillhandahålla mark för även 
andra ändamål. Ett samlat strategiskt arbetsätt och re-
surs- och kompetensförstärkningar kommer att krävas 
för att kommunala målsättningar om miljö, planbered-
skap och markförsörjning ska kunna upprätthållas.

Sammanfattningsvis har miljöarbetet alltmer 
avgörande betydelse inte bara för miljöns egen 
skull utan också för kommunens utveckling. 

grammet för klimat- och energistrategierna som tas 
fram under 2015 måste avgörande steg tas för att 
kommunens 2020-mål ska kunna uppnås.

• Utsortering av matavfall
Kommunen har i avfallsplanen angivit den framtida 
inriktningen för avfallshanteringen. Bland annat ska en 
utsortering av matavfall införas. Under 2015 behöver 
en färdplan för utvecklingsarbetet fastläggas.  
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Sammanställning över nyckeltal och indikatorer 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun 36 071 37 740 35 726 37 207 41 076 36 525 37 316 37 474 36 278
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 6,7 5,4 5,6 6,7 3,1 3,2 5,8 3 1,9 2,1
Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m3 17,5 18 14,4 17,4 16,7 22,3 15,9 17,6 14,9 13,2
Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3 11 12,4 11,5 17,8 20,9 14,8 20,8 21,8 20 18,4
Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3
Levererad mängd fordonsgas, Nm3 160 525 153 326 151 396
Växthusgaser per invånare, kg/inv * 5 797 5 389 5 781 5 490 5 589 5 438 4 938
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv 3 723 3 888 3 504 3 836 3 518 3 519 3 440 3 069
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm 208 210 206 187 185 195 204 181 187 185 175
Körda mil i tjänsten med egen bil 76 539 66 809 69 655 67 408 63 141 53 836 56 945 67 234 67 479 67 843 67 152
Körda mil med bilpoolen 26 659 24 457 26 786 28 331 31 633 31 158 37 242 37 932 42 572 45 360
Körda mil med hyrbil 6 932 2 317 3 274 2 324 2 720
Körda mil med förvaltningsbil 159 816 192 105 214 224
Totalt antal körda mil i kommunens organisation 304 844 329 456
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, % 59 80 82 86 77 76 84 85 84
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, % 3,8 5,5 18 25,8 23 33,1
Andel ekologiskt odlad åkermark, % 3,5 11,3 11,1 11,9 12,1
Producerad mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 2 000 2 015 2 004 1 940 2 086 1 846 1 900 1 967 2 039 2 131 2 199
Försåld mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 1 656 1 639 1 612 1 600 1 575 1 592 1 486 1 530 1 417 1 441 1 400
Behandlad mängd avloppsvatten i kommunala reningsverk, 1 000 m 3 4 025 3 701 3 669 4 500 4 400 3 334 3 609 4 522 5 214 3 653 4 585
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, % 72 65 68 71 82 92 71 87 86 88 74
* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid
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avfallsstatistik
Avfallstatistik, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SMÅKEMIKALIER 4,2 3,4 3,9 3,2 3,7 3,9 3,7 4,2
IMPREGNERAT TRÄ 1,9 8,0 4,3 2,8 8,0 5,2 4,1 7,1
LJUSKÄLLOR 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
ELEKTRONIKSKROT 9,3 9,3 9,9 9,2 10,9 10,1 9,5 10,7
KYLMÖBLER 3,3 2,9 2,8 2,2 2,6 2,6 2,2 2,4
VITVAROR 5,1 5,1 4,6 4,9 4,6 4,2 4,3 4,9

SKROT ÅVC 24,2 23,7 19,1 19,7 19,3 17,7 20,3 19,6
METALL FÖRPACKNINGAR 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

PAPPER ÅVC 3,7 3,5 3,1 3,4 5,4 3,7 3,2 2,3
RETURPAPPER 32,4 33,5 32,0 30,5 28,4 25,8 22,1 21,5

WELLPAPP ÅVC 3,2 3,0 2,9 10,6 10,8 6,5 8,1 7,7
PAPPERSFÖRPACKNINGAR 12,4 11,4 6,9 7,8 7,6 8,3 8,0 8,5

HÅRDPLAST ÅVC 0,0 0,5 2,5 3,1 3,6 3,6 3,6 3,7
PLAST FÖRPACKNINGAR 4,1 3,2 2,3 2,7 2,7 3,1 3,6 3,9

GLAS FÖRPACKNINGAR 12,2 12,6 11,6 12,4 12,5 12,9 11,9 11,5

GIPS ÅVC 0,5 1,4 2,8 3,2 4,1 4,5 5,5 5,0

RETURTRÄ FLIS 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3 81,2

KÄRL & SÄCKAVFALL 237,0 240,2 236,2 230,1 232,2 228,3 222,4 222,1
BRÄNNBART ÅVC 25,1 30,4 27,0 28,0 30,3 29,8 29,1 31,3
STORA MÖBLER TILL KROSS 0,0 0,0 3,5 3,9 7,0 8,3 6,3 5,9

DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4 27,7

Samlad mängd avfall, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BRÄNNBART AVFALL 262,1 270,7 266,7 262,1 269,5 266,4 257,8 259,3
DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4 27,7
TRÄAVFALL 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3 81,2
FTI 62,2 61,8 53,8 54,5 52,2 51,2 46,5 46,3
ÅTERVINNING ÅVC 31,5 32,0 30,4 39,9 43,2 36,1 40,7 38,3
FARLIGT AVFALL 6,0 11,4 8,2 6,0 11,7 9,1 7,8 11,4
ELAVFALL 18,0 17,6 17,6 16,7 18,4 17,2 16,3 18,3
SUMMA 544,6 576,9 494,1 488,3 492,9 464,4 519,8 482,5
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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 tillrinningsområde).

Bioenergi
Energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av 
olika typer av biologiskt material.

Buffringskapacitet
Förmåga hos mark och vatten att neutralisera försurande 
ämnen

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	gemen-
sam värmeanläggning.

Grundvatten
Vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrum-
men är helt vattenfyllda.

Interimistiskt naturreservat
Område som kan vara aktuellt för naturreservatsbildande 
och därför omfattas av särskilda bestämmelser.

MIFO
MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden. Det är en arbetsmetod som Naturvårds-
verket har tagit fram för att göra bedömningar av och 
riskklassa misstänkt förorenade områden.

Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning.

Miljöbil
Fordon som drivs med ett alternativt bränsle t.ex. 
etanol eller gas samt fordons som drivs med konven-
tionella 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.

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 förbrän-
ning. De är ett resultat av ofullständig förbränning, 
d.v.s. syrebrist eller motorteknik som gör att bränslet 
inte förbrukas helt. Ämnena i gruppen PAH är antingen 
direkt giftiga eller cancerframkallande.

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 naturhänse-
ende.

Riskklass 
Förorenade områdena riskklassas utifrån en bedömning 
av	vilken	risk	som	finns	för	människors	hälsa	och	miljön	
där klass 1 innebär mycket stor risk och klass 4 innebär 
liten risk. Klassningen ligger till grund för vilka områden 
som ska prioriteras först för markundersökning och 
eventuellt åtgärd.

Skogskubikmeter
m3sk, skoglig måttenhet som avser hela trädstammens 
volym med bark.

Statusbedömning
Inom vattenförvaltningen klassas större ytvattenföre-
komster (sjöar större än 1 km2 och vattendrag med 
tillrinningsområden på mer än 10 km2) utifrån ekologisk 
och kemisk status. Den ekologiska statusen kan vara 
”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”.

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.

Trikloreten
Klorerat lösningsmedel som främst har använts inom 
verkstadsindustrin för avfettning (numera förbjudet).

Utskov
Anordning i damm eller sjö för reglerad avtappning av 
vatten.

Vandringshinder
Fysiska hinder som begränsar djurs rörlighet. Kan t.ex. 
utgöras av broar, dammar och vägar.

Vattenförekomst
En avgränsad och betydande förekomst av grund- el-
ler ytvatten. En vattenförekomst är, enligt vattenförvalt-
ningsförordningen för vatten, den minsta enheten för 
beskrivning och bedömning av vatten. Ett vattendrag 
eller	en	sjö	kan	bestå	av	flera	ytvattenförekomster.

Vattenförvaltning
Sedan	år	2000	finns	inom	EU	ett	ramdirektiv	för	vatten,	
det så kallade vattendirektivet. Arbetet med vatten-
direktivet kallas i Sverige för vattenförvaltning. Både 
ytvatten och grundvatten omfattas och målet med vat-
tenförvaltningen är att uppnå god tillgång till och bra 
kvalitet på vårt vatten. 

Vattenråd
Vattenråden fungerar som regionala och lokala forum 
för frågor som rör vatten och vattenförvaltning. Gis-
laveds kommun ingår i Ätrans, Nissans och Lagans 
vattenråd.

Vattenskyddsområde

Fastlagt område med föreskrifter som syftar till skydd 
för vattentäkt.

Växthusgasutsläpp
Utsläpp av gaser som bidrar till den globala uppvärm-
ningen av jorden och därmed till klimatförändringar.

Återkomsttid
Mått på förekomstfrekvensen av extrema naturliga 
händelser såsom skyfall, extremtemperaturer och 
vattenflöden.	Återkomsttider	beräknas	med	statistiska	
metoder.

Översiktsplan
Planen skall ge vägledning för beslut om hur mark och 
vattenområden skall användas samt hur den byggda 
miljön skall bevaras och utvecklas. Regleras av Plan- 
och bygglagen.
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