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Inledning
De övergripande förutsättningarna omfattas av utdrag ur styrdokument som 
Kommunfullmäktige har antagit. Utdragen är gjorda med avseende på det som bör ligga 
till grund för planeringen av Anderstorps tätort.

Kommunomfattande översiktsplanen
Den kommunomfattande översiktsplanen är antagen av Kommunfullmäktige 1990.
I den fi nns följande som har bäring på Anderstorp och ska var grundläggande förutsätt-
ningar för planen:

Övergripande mål
Kommunen skall hushålla med de naturresurser som fi nns inom kommunens gränser och 
verka för att minimera skadliga utsläpp.

Kommunens skall bli attraktivare. Den skall bli mera trivsam för de som bor här samt 
locka fl er att fl ytta hit.

Landsbygd och tätorter skall leva i samklang med varandra.

Kommunikationerna skall förbättras.

Utbildningsutbudet skall stärkas.

Kommunen och näringslivet skall samarbeta och arbetsmarknaden breddas.

Kommunens historia skall klargöras.

Kommunen skall marknadsföras.

Kommunen skall utvecklas i länet och i regionen. 

Kommunstruktur
Varje tätort skall utvecklas efter sina särdrag.

En breddning av näringslivet skall eftersträvas.

Anderstorp och Gislaved kompletterar varandra och kommer till vissa delar att 
samplaneras. Det är kommunens mål att fysiskt med bebyggelseområden längs väg 27 
låta de båda orterna växa samman.

Byggande för gemenskap
Samlingsplatser skall fi nnas d v s:
-torg och park i varje tätort.
-biblioteken utvecklas till samlingsplatser
-gemensamma lokaler för de boende tillskapas i fl erbostadsområden
-lokaler för ett aktivt föreningsliv tillskapas. Samutnyttjande eftersträvas.

Byggnation skall ske i de centrala delarna av tätorterna för bl a äfunktionshindrade per-
soner:
Offentliga och kommunala miljöer skall anpassas till funktionshindrade personer.

För att underlätta för de billösa hushållen bör:
-servicen utvecklas där folk bor.
-gång- och cykelvägar mellan bostäder och servicepunkter byggas.
-olika former av kollektivtrafi k utvecklas.
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Sociala aspekter
I samband med upprättande av fördjupade översiktsplaner för tätorter och andra områden 
skall krav på mark, lokaler och utemiljö för barnomsorgen beaktas, liksom krav på t ex 
trafi k, service mm till följd av dessa verksamheter. Samma gäller för äldreomsorg, grupp-
boenden och annan social omsorg.

I planeringen för kommunens tätorter skall mark och lokaler reserveras för hälso- och 
sjukvården. Tillgängligheten till dessa skall också beaktas vid planeringen av kommunika-
tioner och parkering mm.

Skola och utbildning
Krav på mark, lokaler och utemiljö för skolans behov skall beaktas och andra krav 
som t ex trafi k och trafi ksäkerhet skall ingå. 

Fritid – kultur – turism
Kommunen skall satsa på föreningshus och sambruk av lokaler för att minska behovet av 
enskilda klubblokaler.

I de fördjupade översiktsplanerna för respektive ort skall mark för motionsslingor och fri-
tidsanläggningar m m beaktas.

En fortsatt integration av folk- och skolbibliotek skall ske där så är möjligt.

Kulturnämnden skall arbeta för fl er konstnärliga utsmyckningar på offentliga platser i 
tätorterna.

Aktiviteter omkring kommunen som industrikommun skall utvecklas.

Vatten
I  områden med grundvattentillgångar skall lokalisering av olika verksamheter noga prö-
vas så att eventuella effekter på grundvattnet undviks.

Oljedepåer, bensinstationer, lager av kemikalier och industriell verksamhet mm skall inte 
lokaliseras inom områden som är särskilt känsliga för föroreningar.

Ytterligare belastningar på sjöar och vattendrag skall undvikas.

Sjöar och vattendrag i tätorterna skall särskilt beaktas och lyftas fram som fi na tillgångar 
när fördjupade översiktsplaner upprättas för respektive ort.

Anderstorpsån
• Nya lokaliseringar skall studeras noga med hänsyn till effekterna på Anderstorpsån.
• Ytterligare belastningar gällande fosfor, kväve och metaller skall undvikas.
• Dagvattenutsläppen till Anderstorpsån skall kartläggas. Nya utsläpp skall undvikas.
• Tillsynen av befi ntliga industrier i Anderstorpsåns avrinningsområde skall skärpas.
• Dikningsföretag bör undvikas.
• Gamla avfallsdeponier skall undersökas.

Skyddsvärda områden
I länsmuséets inventering har följande områden angetts vara av särskilt intresse för 
kulturminnesvården med hänsyn tagen till odlingslandskapet, den delvis väl bevarade 
bebyggelsen samt kulturhistoriska lämningar av olika slag:
• Mjärhult
• Stjärnehult
• Lövås
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Bebyggelseriktlinjer
Planberedskap för 2-3 års bostads- och industribyggande bör fi nnas i alla tätorter.

Som samlad bebyggelse räknas del av Tokarp (område utanför tätort  där bygglov krävs).

Riktlinjer för Anderstorp
I centrala delar av tätorten bör eftersträvas att befi ntlig industri avvecklas, bostadsbe-
byggelsen förtätas och tillkommande handel och annan centrumverksamhet förläggs i 
gatuplanet mot Brogatan och Storgatan. Torget bör förbättras.

Tokarps- och Bråarpsområdena reserveras för bostäder. I Bråarpsområdet skall också 
inrymmas rekreationsytor, motionsspår och dylikt. En dispositionsplan för Bråarpsområ-
det bör påbörjas 1989/90. Planering av Tokarp bör göras successivt genom detaljplan. 
Bebyggelse utanför detaljplan bör inte tillkomma.

Med hänsyn till framtida industriexpansion bör, i avvaktan på att en fördjupad översikts-
plan upprättas, marken väster om Anderstorp och mot Gislaved samt söder om Lövåsom-
rådet inte bebyggas utöver vad som krävs för jord- och skogsbrukets behov.

Anderstorpsåns vattenkvalitet skall förbättras och områdena runt ån göras mer tillgäng-
liga.

Mark reserveras för en eventuell utbyggnad av Anderstorps fl ygplats.

Teknisk service
Vägreservat för väg 604 förbi Anderstorp har markerats på kartan.

Beträffande helt nedlagda järnvägar skall klarläggas om järnvägsbankarna kan använ-
das till vägar, cykelleder eller dressinspår för turisttrafi k mm.

I de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna skall behovet av bussgator, busshållplat-
ser, terminaler och andra anläggningar för kollektivtrafi ken samt framkomlighet- och 
trafi ksäkerhetssynpunkter beaktas.

I samband med de fördjupade översiktsplanerna för kommunens olika tätorter skall 
ledningarnas kapacitet och andra faktorer, som kan påverka vattentillgångarna i olika 
tätortsdelar, klargöras. Det är viktigt att det fi nns kapacitet för släckvatten och sprinkler-
anläggningar i industriområdena.

Lokalt omhändertagande av dagvatten skall eftersträvas.

Bebyggelse skall inte tillkomma på eller i anslutning till gamla avfallsdeponier.

Schaktmassor som uppkommer vid byggnationer av olika slag skall ses som en resurs. 
Massorna skall i största utsträckning återanvändas.

Riskanalyser och avvägningar till skydd för liv, egendom och miljö skall göras i all pla-
nering, såväl på översiktlig som detaljnivå.

Konsekvenser i form av buller m m  från fl yg behandlas i den fördjupade översiktsplanen 
för Anderstorp.
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Miljöpolicy
Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige 1997-05-22.
Den innebär att:
Gislaveds kommun ska i alla kommunala beslut och verksamheter arbeta för att nå ett 
långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med en god livsmiljö för män-
niskorna.
1. Hushållning med naturresurser och kretsloppstänkande ska utgöra grunderna i 
  samhällsbyggandet.
2. Förbrukning av ändliga resurser och användning av naturstörande ämnen ska 
  minskas så långt det är möjligt och återanvändning och återvinning stimuleras.
3. Utsläppen av svavel, kväve, fosfor och koldioxid ska minska så att de naturliga 
  kretsloppen kan ta hand om dem.
4. Livskraftiga bestånd av växter och djur och deras livsmiljöer ska tryggas.
5. Förtroendevalda och personal ska sträva efter att vara goda föredömen. 

Miljömål
Riksdagen antog i april 1999 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt.
För att konkretisera miljöarbetet antog riksdagen 2001 drygt 60 delmål. De fl esta delmå-
len har 2010 som målår.

Länsstyrelsen har antagit regionala miljömål 2002.
De mål som har direkt bäring på ÖPL Anderstorp är ”Giftfri miljö” , ”Säker strålmiljö”, 
”Levande sjöar och vattendrag”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Ett rikt odlingsland-
skap” och framförallt ”God bebyggd miljö”.

Se Miljömål för Jönköpings län. Meddelande 2002:59.

Kommunen har påbörjat arbetet med de lokala miljömålen och fokuserar framför allt på 
de mål som berör vatten.

Energiplan
Energiplanen antogs av Kommunfullmäktige 1992-10-22.
Den innebär att:
• energiförsörjningen ska utgå från vad natur och miljö kan bära.
• en fortsatt satsning på energihushållning.
• en fortsatt satsning på inhemska, helst förnyelsebara energikällor.
• energipolitiken skall följa miljövårdsprogrammets övergripande mål.
- Samhällsbyggandet ska inordnas i det ekologiska systemet. 
  Miljövården i kommunen ska syfta till att en bra fysisk miljö ska 
  kunna erbjudas kommuninnevånarna nu och i framtiden. Det är 
  därför viktigt att hushålla med naturresurserna, att bevara och 
  vårda värdefull miljö, motverka pågående miljöförstörelse, 
  undvika nya miljöhot samt åtgärda befi ntliga miljöproblem och 
  förstörd natur.
- I kommunala beslut med miljöpåverkan ska en miljökonsekvensanalys ingå.
- Kommunen ska aktivt arbeta för att tillsynen över miljöstörande 
 verksamhet skärps.
• I alla beslutsunderlag för planer och större investeringar skall i fortsättningen ingå en
  bedömning av vilka konsekvenser besluten får för:
- energi (tillförsel, distribution, användning)
- miljö (arbetsmiljö, luft, mark, vatten)
- transportsituationen  
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Avfallsplan
Avfallsplanen är antagen av Kommunfullmäktige 1999-04-22.
Den innebär att:
• insamling och behandling av avfall ska ske på ett sådant sätt att människors hälsa 
  inte äventyras.
• den producerade avfallsmängden ska minskas.
• den deponerade avfallsmängden ska minskas.
• sortering av avfallet ska ske.
• återanvändning/återvinning ska eftersträvas.
• förbränning av brännbart restmaterial ska genomföras.
• kompostering av det biologiska avfallet ska eftersträvas.
• insamlingsmetoderna för hushållsavfall skall utformas så att sortering av avfallet 
  underlättas.
• transporter av avfall skall minimeras.

Trafikpolicy
Trafi kpolicyn är antagen av kommunfullmäktige 1998-02-26.
Den innebär att Gislaveds kommun aktivt skall medverka till att uppnå en 
miljövänligare och säkrare trafi kföring.
Mål:

1. Att minska resors och transporters miljöbelastning.
2. Att resor och transporter av gods sker på ett trafi ksäkert sätt.
3. Att trivsamma trafi k- och gatumiljöer skapas.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen antogs av Kommunstyrelsen 2003-03-08 
För Anderstorp ser den ut på följande sätt:

Folkmängd Anderstorps tätort
År 0-15 16-31 32-47 48-63 64-79 80-95 96-w Summa
2003 1 112 995 1 185 1 001 576 236 0 5 105
2004 1 105 985 1 203 1 006 583 242 0 5 124
2005 1 088 998 1 201 1 022 585 242 2 5 137
2006 1 080 994 1 198 1 030 604 246 2 5 156
2007 1 069 989 1 208 1 021 625 251 3 5 166
2008 1 052 991 1 214 1 000 652 256 4 5 170

Skolplan
Skolplanen är antagen av Kommunfullmäktige 2000-08-24.
Planens inriktning är En skola för livet – En lärande skola. Det innebär bl a att skolan 
skall vara fl exibel och ständigt utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och därmed 
anpassas till såväl nuets som framtidens behov.
Skolan skall också vara en drivande kraft i miljöarbetet i skolans närmiljö i samverkan 
med näringsliv, boende och organisationer.
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Måldokument för äldreomsorgen 1999-2001
Måldokumentet är antaget 1999-11-25 av Kommunfullmäktige.
Målen innehåller bl a:
- att den som så önskar skall kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt det 
  är möjligt få sina vård- och omsorgsbehov tillgodosedda i hemmet.
- att i samarbete med övriga förvaltningar, bostadsföretag m fl  påverka bostädernas 
  utformning och tillgänglighet till kommunikationer för att möjliggöra kvarboende i 
  det ordinära boendet.
- att det i kommunen skall fi nnas ett tillräckligt antal vårdbostäder och gruppboende 
  för dementa med gemensam service där omvårdnaden och hälso- och sjukvården är 
  av god kvalitet.
- att all verksamhet inom äldreomsorgen skall präglas av miljömedvetenhet i 
  enlighet med framtagen miljöpolicy för Gislaveds kommun.
- att socialnämnden skall vara en drivande kraft i miljöarbetet i samverkan med de 
  boende och organisationer.

Måldokument för individ- och familjeomsorgen 1999-2002
Måldokumentet för individ och familjeomsorgen är antaget 2000-03-23 av Kommunfull-
mäktige.
Det övergripande målet är:
Socialnämnden skall i sin verksamhet utgå ifrån de bärande principerna i socialtjänst-
lagen om främjande av människors rätt till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkoren och aktivt deltagande i samhällslivet. När åtgärder rör barn skall särskilt 
beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver.

Några av inriktningsmålen är att:
- Socialnämnden skall genom samverkan medverka i samhällsplaneringen och 
  förebyggande arbete verka för att minska uppkomsten av sociala problem i 
  Gislaveds kommun.
- arbetet i socialnämnden skall utföras utifrån ett helhetsperspektiv med sam-
  verkan både inom och utanför den egna organisationen.
- de förebyggande insatserna skall i första hand inrikta sig på arbete med barn och 
  ungdom. Förebyggande och individinriktade insatser ska även i övrigt användas 
  där behov fi nns, t ex för missbrukare.

Kulturpolitiskt program
Antaget av kommunfullmäkteige i  juni 2002.
Det övergripande målet är att Gislaveds kommun skall planera för en livsmiljö som ger 
bästa möjliga jordmån för kreativitet och eget skapande. Kulturens främsta syfte är att ge 
upplevelser, ökad bildningsnivå och hög livskvalitet. 
Programmet redovisar mål för olika verksamhetsområden.
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Fritidspolitiskt program
Antaget av kommunfullmäktige 2000-06-15.
Fritidsnämndens utbud skall främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kom-
munen attraktiv att verka och leva i.
En bas för fritidsverksamheten är föreningsverksamheten eftersom denna har bäst förut-
sättningar att svara upp mot intentionerna för fritidsverksamheten.

Fritidsnämndens huvuduppgifter är att tillhandahålla anläggningar och lokaler, stimulera 
organisationer samt bedriva kompletterade egen verksamhet så att kommunens fritidsut-
bud blir attraktivt för kommuninnevånarna.

- fritidsnämndens strävan är att anläggningarna utvecklas till att svara mot de 
  behov som brukarna efterfrågar. I denna strävan ligger att prioritera funktionella 
  aktiva ytor.

Gång- och cykelvägplan
Antagen av kommunfullmäktige 1998-06-07. Planen redovisar var gång- och 
cykelvägar ska byggas och vilken prioritering som ska göras. Planen håller på att 
revideras.

Program för fördjupning av översiktsplanen för Anderstorps 
tätort
Programmet för fördjupningen av översiktsplanen för Anderstorps tätort antogs av 
Kommunfullmäktige 2001-03-22.

Tidsplanen har reviderats efter det att programmet antogs.
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