
Motion

CykelvUg Reftele - Sm?i]andsstenar.

I dagar som dessa med fokus pa klimat. trafiksükerhet, friskvärd och folkhaisa, anser vi
soeialdemokrater an det är viktigt att utveckla cykelvagsnutet i vür kommun.
Vi vet an inte alit kan göras samtidigt, men en cykelvag mellan Reltele och Smâlandsstenar bar
vthldigt lange varit pa onskelistan over átgUrder som behOver gOras. Vi bar idag mnga som skulle
kunna pendelcykla denna stracka om del fanns en cykelvag.

Vi foreshir aLt kommunfullmaktige ger tekniska nämnden I uppdrag:

Att I cykelvUgsplanen planera for en cykelvUg mellan Reftele oth Smftlandsstenar

An uppdatera cykeIvügsplanen i syfte aLt knyta samman orterna i kommunen genom ett cykeinUt.

Socialdemokratema
Gislaveds kommun
20190410

Ylva Samuelsson (S)
Marie Johansson (S)
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Motion

ElevmOten I kommunen

Socialdemokraterna ser att det finns fOrdelar med att skapa fler kontaktpunkter och
mOjligheter far vâra elever att fâ traffas och knyta kontakter. Detta for att aka kommunens
vi-känsla men ocksà for att skapa fOrutsättningar for Okade skoiresultat.
Det finns pedagogisk forskning sam visar att det kanns mer meningsfullt att skriva en text
am det finns en riktig mottagare. Att fà ett utbyte med exempelvis en kiass pa annan ort i
kommunen sam man skriver brev till, traffar flagon gang per lasàr for gemensamma
aktiviteter skulle kunna ge mânga vinster. Dels lar man sig nya saker am sin kommun, man
akar vikanslan, nya vänskaper kan skapas och man kan jobba pa liknande sätt i alla delar av
kommunen vilket ger en stOrre likvardighet.
For de äldre eleverna kanske det istället är mOjligt att mötas I konstutstllningar,
idrottsevenemang, konserter eller Iiknande.
Digitalisering I alla ära med barnen har ocksâ behov av det fysiska mOtet sam kan utveckla
de sociala sidorna.

Vi vill att kommunfullmaktige beslutar ge I uppdrag till Barn och utbildningsfbrvaltningen att:

I sin ordinarie verksamhet se Over vilka mOjligheter sam finns att fâ skolorna, att i sin
ordinarie verksamhet skapa kantakter mellan elever pa kommunens skolar pa lampliga sätt.

Socialdemokraterna
Gislaveds kommun
20190410

Evangelos Varsamis (5)
Suzana Bahtanavic (5)
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Till justeringsman valdes Kjell Claesson

§3
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1. Sammanfattande revisionell 
bedömning  

Efter genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör vi den revisionella 

bedömningen att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt tekniska nämnden delvis säkerställer att styrning, 

uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

Fastighets- och servicenämnden säkerställer ej att styrning, uppföljning och 

kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

Enligt vår mening finns det ingen samsyn för hur internkontrollarbetet ska ske i 

kommunen. Alla nämnder hanterar riskanalys, internkontrollplan och uppföljning 

av denna på skilda sätt, vilket också försvårar kommunstyrelsens 

uppföljningsarbete. Nedan redovisas en sammanfattning utifrån vår bedömning 

utifrån kontrollmål och sammanfattande revisionell bedömning.  

Tabell 1 – Interkontrollarbetet i de olika nämnderna 

 

En mer detaljerad redovisning av bedömningarna finns i avsnitten 3 och 4. 

  Dokumenterad 
risk- och 
väsentlighets-
analys 

Upprättad 
internkontrollplan 

Rapportering Upprättat 
åtgärder vid 
brister 

Revisionell 
bedömning 

Kommunstyrelsen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 
 

Uppfyllt 
 

Delvis uppfyllt 

Socialnämnden 
 
 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Tekniska nämnden  Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Fastighets- och 
servicenämnden 

Ej uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen 

uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl 

politiker som förvaltningsledning och omfattar alla system och rutiner/processer 

som syftar till att styra ekonomin och verksamheten.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll. Nämndernas 

ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av Kommunallagen 6 kap 6 §: 

”Nämnderna skall, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En av revisorernas uppgifter enligt 

kommunallagen 12 kap 1 § är att ”pröva om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 

nämnderna är tillräcklig.”  

Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska 

om den interna kontrollen är tillräcklig. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, tekniska nämnden, fastighet och servicenämnden samt 

kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska besvara 

följande revisionsfråga:  

Säkerställer nämnden/styrelsen att styrning, uppföljning och kontroll avseende 

arbetet med intern kontroll är tillräcklig? 

2.3. Kontrollmål 
 Det föreligger en dokumenterad risk och väsentlighetsanalys. 

 Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk och väsentlighetsanalys.  

 Rapportering av kontroller genomförs. 

 Åtgärder vidtas utifrån identifierade brister.  

2.4. Metod och avgränsning 
Granskningen omfattar socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska 

nämnden, fastighet- och servicenämnden samt kommunstyrelsen för revisionsåret 

2018. 

Granskningen har skett genom analys av riskanalyser, internkontrollplaner, 

uppföljningar, åtgärdsplaner samt genom genomläsning av protokoll.  
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Intervjuer har genomförts med kvalitetschef på kommunledningsförvaltningen, 

kansli- och utvecklingschef på socialförvaltningen, nämndsekreterare på barn- och 

utbildningsförvaltningen, förvaltningschef på tekniska förvaltningen samt 

förvaltningschef och handläggare på fastighets- och serviceförvaltningen. 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning av de intervjuade. 
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2.5. Reglmenete för intern kontroll för 
Gislaveds kommun  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av Gislaveds kommuns reglemente för 

intern kontroll. Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2000-10-26 § 97.  

Av reglementet framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

tillse att det finns god intern kontroll. Kommunstyrelsen har också ansvar för att en 

organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Respektive nämnd är 

ytterst ansvarig för den interna kontrollen inom de egna verksamhetsområdena. 

Nämnderna ska också se till att regler och anvisningar antas för den interna 

kontrollen. Det framgår att det är förvaltningschefen som ansvarar för att lokala 

regler och anvisningar hos nämnderna för den interna kontrollen utformas, 

dokumenteras och antas av nämnden. Det framgår också att förvaltningschefen är 

skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen 

fungerar. Ansvariga inom verksamheterna är skyldiga att omedelbart rapportera fel 

och brister inom ramen för det interna kontrollsystemet till närmast överordnade, i 

syfte att omgående kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och 

brister som har uppmärksammats.  

Reglementet anger vidare att nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning 

för intern kontroll och att rapportering ska göras löpande till nämnderna. Detta för 

att kontrollsystemet ska kunna förändras i takt med verksamhets- och 

organisationsförändringar. Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningen 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.  

Avseende kommunstyrelsens uppsiktsskyldigheter framgår av reglementet att 

kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 

behövs, föranstalta om sådana. Det framgår vidare att det också är viktigt att denna 

utvärdering leder till att åtgärder vidtages till förbättringar av eventuella brister i 

kontrollsystemet. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 

kontrollen fungerar i de kommunala företagen. 

Styrmodellen redogör kortfattat för vad intern kontroll innebär samt syftet med en 

internkontrollplan och vad den ska innehålla.  
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3. Nämndernas arbete med intern 
kontroll 

3.1. Kommunstyrelsen 
3.1.1. Iakttagelser   

Riskanalys 

För år 2018 finns ingen dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Det framgår 

av intervju att det inte gjordes något riskanalysarbete inför framtagandet av 

internkontrollplan år 2018. I kommunstyrelsens antagna internkontrollplan för år 

2018 har det specificerats en bedömning av risk/sannolikhet samt 

väsentlighet/konsekvens för respektive kontrollpunkt, men planen innehåller inte 

någon samlad riskanalys då någon sådan inte gjorts för år 2018.  

Av intervjuer framgår att det inför år 2019 har skett ett arbete med risk- och 

väsentlighetsanalys genom att avdelningscheferna har diskuterat risker under ett 

möte. Kommunstyrelsen har inte varit involverad i arbetet med framtagande av 

riskanalys. Framöver är det tänkt att det ska genomföras riskanalyser inför varje 

nytt verksamhetsår. 

Internkontrollplan 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018 fastställdes på 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29 § 204. Kommunstyrelsen beslutade 

om följande kontrollområden: 

 Medicinska undersökningar för rökdykningspersonal 

 Labbprover 

 Förlorad årsinkomst 

 Miljökriterier i förfrågningsunderlag vid upphandling 

 Utvecklingsprojekt 

 Handla med avtal 

 Avtalsuppföljning 

 Säkerhet 

 Debitering 

 Representationsregler 

 Verkställande av kommunfullmäktiges beslut 

 Delegationsbeslut 

 Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer 

 Handlingsplan för informationssäkerhet 

 Kontanthantering 

 

Planen innehåller uppgifter om vilka kontroller som ska göras, hur kontroll-

områdena ska kontrolleras, med vilken frekvens, vem som är ansvarig, vilken 

organisatorisk enhet som är ansvarig samt till vem kontrollen ska rapporteras. Det 
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framgår också en bedömning av risk/sannolikhet och väsentlighet/konsekvens för 

respektive kontrollområde.  

I intervju uppges att kommunstyrelsen inte beslutar om eller antar de andra 

nämndernas interna kontrollplaner.  

Rapportering 
Kommunstyrelsen får en föredragning om den egna verksamhetens uppföljning av 

internkontroll i samband med bokslutet. Det sker inte några löpande uppföljningar 

under verksamhetsåret. Uppföljningen av den interna kontrollen för 

kommunstyrelsens egen verksamhet har rapporterats för kommunstyrelsen 2019-

03-13 § 49. 

Sammanfattning av genomförda kontroller för år 2018 och vidtagna 
åtgärder 

Internkontrollplanen för kommunstyrelsens egen verksamhet har återrapporterats 

till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-03-13 § 49. Åtta kontroller har 

bedömts som uppnådda (markeras som gröna) och sju kontroller har bedömts som 

delvis uppnådda (markeras som gula). 

Tabell 2 – Kommunstyrelsens sammanfattning av den interna kontrollen: 

Bedömning kontrollmoment Antal 

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 8 
Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är 
gjorda 

7 

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 0 
Ingen kontroll har gjorts 0 

Källa: Uppföljning av intern kontroll i kommunen som helhet 

Samtliga kontroller för år 2018 har genomförts. Rapporten beskriver vilka 

kontroller som har genomförts, resultatet av genomförda kontroller samt att 

avvikelser kommenterats. Det framgår att åtgärder har beslutats i två fall med 

anledning av resultatet av interkontrollplanen, till exempel har lösenordspolicyn 

uppdaterats i ekonomisystemet.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och utvärdering av 

kommunkoncernens interna kontroll 
Det framgår att kommunstyrelsen nyligen har kartlagt en ny kommunövergripande 

intern kontrollprocess och att det i samband med det har skett utbildning i intern 

kontroll. I intervjuer lyfts att det i den nya interna kontrollprocessen inte inkluderas 

några kommunövergripande kontroller utan alla kontroller ska kunna härledas till 

en specifik nämnd eller verksamhetsområde. Det har vidare under skett ett arbete 

med att implementera den interna kontrollen i verksamhetssystemet Stratsys där 

uppföljning också ska ske.  

Under hösten år 2018 har en medarbetare på kommunledningsförvaltningen 

informerat om och diskuterat upplägg av arbetet med riskinventeringar i samtliga 

förvaltningars ledningsgrupper för att det ska finnas en samsyn kring hur 

riskinventeringar ska ske. Det framhålls däremot under intervjuer att nämnderna 
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själva ska besluta formerna för sin egen riskanalys, men tanken är att arbetet ska 

ske något likartat. Av intervjuer beskrivs det som oklart i vilken utsträckning 

kommunstyrelsen ska styra hur riskinventeringen ska gå till inom respektive nämnd 

inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. De olika nämndernas 

förvaltningar har olika förutsättningar för genomförandet av riskanalyser och därför 

menas det som svårt för kommunstyrelsen att besluta hur riskinventeringarna ska 

gå till. 

Uppföljning av 2018 års internkontrollplaner för samtliga nämnder, inklusive 

kommunstyrelsen, ska vara färdiga och inrapporterade i verksamhetssystemet 

Stratsys den 20 februari, då även bokslutet för 2018 ska vara inrapporterat. 

Nämnderna ska därigenom beskriva sitt arbete med intern kontroll. Rapportering 

av övriga nämnders internkontroll för år 2018 inom ramen för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt genomfördes vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-13 § 49. 

Samtliga nämnders resultat av internkontrollen har sammanställts av 

kommunstyrelsen. För varje nämnd har kommunstyrelsen fått en redovisning om 

eventuella avvikelser, om anmärkningsvärd avvikelse har hittats och om vissa 

mindre åtgärder är gjorda, om brister har hittats i kontrollen och om åtgärder är 

pågående eller är planerade att genomföras samt om det finns kontroller som inte 

har genomförts.  

Vid uppföljningen av kommunens samlade internkontrollarbete drar 

kommunledningsförvaltningen slutsatsen att vissa brister och förbättringsområden 

har hittats i kommunens interna kontrollsystem i uppföljningen. En stor del av det 

interna kontrollarbetet sker i planering- och uppföljningsprocessen för 

styrmodellen. Ett utvecklingsarbete pågår för att förtydliga det övergripande interna 

kontrollsystemet samt anpassa intern kontroll till styrmodellen.  

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens 

samlade system för intern kontroll. Syftet med detta är att åtgärder ska genomföras 

för att förbättra kontrollsystemet. De brister som upptäckts i den 

kommunövergripande uppföljningen har lyfts in i det pågående utvecklingsarbetet 

av det interna kontrollsystemet. Utvecklingsarbetet förväntas vara klart hösten 

2019. 

Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll har vi noterat att 

kommunstyrelsen vid några enstaka tillfällen får meddelande om annan nämnds 

internkontrollplan. 

I intervjuer förmedlas att kommunstyrelsens praktiska roll avseende arbetet med 

den interna kontrollen kan förtydligas. Det bekräftas att kommunstyrelsen har det 

överordnade ansvaret för att den interna kontrollen inom kommunen fungerar på 

avsett vis och att det finns en organisation kring intern kontroll. Några av de 

intervjuade framhåller också att reglementet är föråldrat i vissa delar och skulle 

behöva ses över/uppdateras.  
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3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet Det föreligger en dokumenterad risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för kommunstyrelsens räkning. Bedömningen 

grundar vi på att det inte finns någon dokumenterad riskanalys för varken år 2018 

eller år 2019. Vi konstaterar dock att ett utvecklingsarbete har påbörjats när det 

gäller framtagandet av risk- och väsentlighetsanalys och vi ser det som positivt att 

riskinventeringar ska genomföras årligen. Då kommunstyrelsen är ytterst ansvarig 

för den interna kontrollen vad gäller kommunstyrelsens egen verksamhet anser vi 

att det är av vikt att kommunstyrelsen är involverad i framtagandet av riskanalys 

framöver.  Det är även enligt vår mening viktigt att kommunstyrelsen säkerställer 

att riskanalysen dokumenteras. 

Vi bedömer att kontrollmålet Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för kommunstyrelsens räkning. Bedömningen 

grundar vi på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av 

kommunstyrelsen. Då risk- och väsentlighetsanalysen inte finns dokumenterad kan 

vi inte se hur internkontrollplanen upprättats utifrån denna. Vi konstaterar även att 

den internkontrollplan som finns fastställdes i kommunstyrelsen först i maj år 

2018, vilken enligt vår mening är något sent in på året. 

Vi bedömer att kontrollmålet Rapportering av kontroller genomförs är delvis 

uppfyllt för kommunstyrelsens räkning. Bedömningen grundar vi på att 

kommunstyrelsen enbart får rapportering av genomförda kontroller i samband med 

bokslut. Enligt reglementet för intern kontroll är förvaltningschefen är skyldig att 

löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. 

Reglementet anger vidare att nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning 

för intern kontroll och att rapportering ska göras löpande till nämnderna, vilket inte 

sker för kommunstyrelsens räkning.  

Vi bedömer att kontrollmålet  Åtgärder vidtas utifrån identifierade brister är 

uppfyllt för kommunstyrelsens räkning. Bedömningen grundar vi på att 

kommunstyrelsen har beskrivit åtgärder vid brister. Vi konstaterar även att inga 

större brister upptäcktes inom ramen för den interna kontrollen under år 2018 och 

därmed har inte åtgärder varit nödvändiga i någon större utsträckning. Mot 

bakgrund av detta kan det finnas ett behov för kommunstyrelsen att se över sitt 

riskanalysarbete för att på så vis kunna finna områden där avvikelser faktiskt 

förekommer. 

Vi konstaterar även att kommunstyrelsen inte följer reglementet när det kommer 

till att nämnderna ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna 

kontrollen. Vi kan inte se att det finns några sådana anvisningar för 

kommunstyrelsens egen verksamhet.   

Vi anser att den återapportering som skett till kommunstyrelsen när det gäller 

nämndernas samlade rapportering avseende intern kontroll för år 2018, delvis är 

tillräcklig. När det gäller utfall av nämndernas kontroller har dessa rapporterats till 

kommunstyrelsen. Dock konstaterar vi att kommunstyrelsens uppföljning hade 

kunnat ske mer strukturerat om nämnderna hade arbetat likartat med den interna 

kontrollen.  
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3.2. Socialnämnden 
3.2.1. Iakttagelser 

Riskanalys 

Vid intervju framgår att det gjordes en omfattande riskanalys för nämndens 

verksamhetsområden inför verksamhetsår 2017 tillsammans med en extern konsult. 

Ledningsgrupperna medverkade i en workshop tillsammans med konsulterna. Av 

resultatet sammanställdes ett dokumenterat underlag till ledningsgruppen på 

förvaltningsnivå som sedan bedömde de dokumenterade riskerna och tog fram en 

internkontrollplan utifrån riskerna som hade upptäckts. Detta underlag är 

dokumenterat och beskrivs vara utgångspunkten för den internkontrollplan som 

gällde år 2017.  

Det förklaras under intervju att det inte gjordes någon ny riskanalys inför 

verksamhetsår 2018 eftersom förvaltningen valde att arbeta vidare med arbetet som 

hade påbörjats föregående år. Vi har fått ta del av den dokumenterade riskanalysen 

som genomfördes under år 2017. 

Vid intervju framkommer att det inte heller inför verksamhetsår 2019 genomförs en 

riskanalys inför framtagandet av en internkontrollplan. De intervjuade hänvisar till 

att kommunens styrmodell ska förnyas och att det ännu inte är helt tydligt vilka 

kontroller som ska rymmas inom ramen för internkontroll i förhållande till andra 

verksamhetskontroller, så som lagstadgade kontroller och/eller 

kommunövergripande kontroller.   

Internkontrollplan 

Beslut gällande 2018 års internkontrollplan behandlades på nämndens 

sammanträde 2018-04-17 § 48. Årets internkontrollplan beskrivs som en 

handlingsplan, eller förlängning, för den plan som påbörjades år 2017. Vi har tagit 

del av internkontrollplan från förvaltningen som avser år 2018. Kontrollmoment för 

2018 redovisas nedan: 

 Säkerställ att det sker löpande tester av samtliga personallarm 

 Säkerställ efterlevnad av rutin för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

 Säkerställ att framtagna posthanteringsrutiner efterföljs 

 Säkerställ att det finns en beslutad rutin [för återsökning av medel från 

Migrationsverket] på varje enhet som berörs och följs 

 Säkerställ att rutiner [för kontanthantering och brukarmedel] når ut till alla 

och tillämpas. 

 Säkerställ att det finns en skriftlig rutin [för oegentligheter] som beskriver 

hur behörigheter avstäms 

 Säkerställ att det sker en löpande avvikelserapportering runt IT och 

telefonstrul 

 Säkerställ att samtliga medarbetare får kunskap om avvikelser och lex i sin 

introduktion och därefter årligen på APT 

 Säkerställ att placerade barn får sina rättigheter tillgodosedda 

 Säkerställ att det förs risk och skyddsbedömningar av barn och unga som 

orosanmäls och att barnet får information och kommer till tals. Säkerställa 
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att det finns stöd i verksamhetssystemet och rutiner för att hantera 

orosanmälningar gällande vuxna.  

 Säkerställ att regler för social dokumentation efterföljs.  

 Säkerställ följsamhet till basala hygienrutiner. 

 Säkerställ följsamhet till regler för nattfasta. 

Det framgår av intervjuer att nämnden inte är involverad i framtagandet av ny 

internkontrollplan eller i framtagandet av riskanalys.  

Rapportering  

Internkontrollplanen som helhet för år 2018 har återrapporterats till nämnden 

2019-02-19 § 25. Nämnden får rapportering av den interna kontrollen enbart i 

samband med årsbokslut. Till kommunstyrelsen rapporteras resultatet en gång om 

året, via Stratsys, i samband med årsbokslutet. Av intervjun framgår dock att 

förvaltningen inte rapporterade resultatet i Stratsys för år 2017 eftersom 

förvaltningen precis hade påbörjat nytt arbetssätt kring internkontrollen då. 

Sammanfattning av genomförda kontroller för år 2018 och vidtagna 
åtgärder 

Internkontrollplanen för socialnämndens verksamhet har återrapporterats till 

nämnden vid sammanträdet 2019-02-19 § 25. Tre kontroller har bedömts som 

uppnådda (markeras som gröna), en kontroll har bedömts som delvis uppnådd 

(markeras som gul), sex kontroller har påvisat brister (markeras som rött) och tre 

kontroller har ej gjorts under året. 

Tabell 3 – Socialnämndens sammanfattning av den interna kontrollen: 

Bedömning kontrollmoment Antal 

Inga avvikelser har hittats i kontrollen               3 
Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är 
gjorda 

              1 

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras               6 
Ingen kontroll har gjorts               3 
Källa: Uppföljning av intern kontroll i kommunen som helhet 

Det framgår att det inom ramen för intern kontroll har uppmärksammats brister 

inom verksamheterna under 2018. I sådana fall får den aktuella verksamheten 

arbeta vidare med att säkerställa rutiner och ansvaret för att åtgärda bristen läggs 

på linjechefen ifråga. Vi har inte iakttagit att nämnden skriftligen får del av 

föreslagna åtgärder genom sammanträdesprotokoll. Dock ser vi av den 

sammanställda redovisningen som lämnas till kommunstyrelsen att åtgärder 

framgår vid brister. 
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Av uppföljningen som sammanställs av kommunledningsförvaltningen framgår 

också åtgärder vid brister enligt nedan: 

Tabell 4 – Socialnämndens åtgärder vid brister: 

Åtgärder vid kontroller med brister  
Rutin Kontroll Kommentar/Åtgärd 
Ej säkerställt att 
personlarm fungerar 

Säkerställ att det sker löpande 
tester av samtliga personlarm 

Åtgärder pågår och ytterligare 
åtgärder är planerade 

Efterlevnad av 
bestämmelserna om 
systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) 

Säkerställ efterlevnad av rutin 
för SBA 

Åtgärder är planerade 

Risk för bristande 
hantering av 
orosanmälningar 

Säkerställ att det görs risk och 
skyddsbedömningar av barn 
och unga som orosanmälts och 
att barnet får information och 
kommer till tals. Säkerställa att 
det finns stöd i 
verksamhetssystemet och 
rutiner för att hantera 
orosanmälning gällande vuxna 

Flertalet åtgärder pågår och 
ytterligare åtgärder är planerade. 
Rutinen kommer att kontrolleras 
igen 
 

Risk för brister i social 
dokumentation 

Säkerställ att regler för social 
dokumentation efterföljs 

Flertalet åtgärder pågår och 
ytterligare åtgärder är planerade. 
Rutinen kommer att kontrolleras 
igen 

Risk för brister i basal 
hygien 

Säkerställ följsamhet till basala 
hygienrutiner 

Rutiner finns och inga ytterligare 
åtgärder är planerade 

Risk för allt för lång 
nattfasta 

Säkerställ följsamhet till regler 
för nattfasta. Baslinjemätning 

Rutiner finns och inga ytterligare 
åtgärder är planerade 

Källa: Uppföljning av intern kontroll i kommunen som helhet 

Enligt intervjusvar finns ett gott samarbete med andra förvaltningar för att 

genomföra kontrollerna, till exempel med räddningstjänst och 

arbetsmiljöingenjörer. De kontroller som gjordes under 2017 och 2018 har handlat 

om att skapa rutiner och strukturer inför framtiden. Självgranskningsmallar för 

orosanmälningar och barnplaceringar inom IFO har genomförts inom ramen för 

den interna kontrollen 2018.   

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet Det föreligger en dokumenterad risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för socialnämndens räkning. Bedömningen 

grundar vi på att det finns en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Vi 

konstaterar dock att denna inte är uppdaterad inför år 2018 och kommer inte heller 

uppdateras inför år 2019. Då socialnämnden är ytterst ansvarig för den interna 

kontrollen vad gäller nämndens verksamhet anser vi att det är av vikt att nämnden 

är involverad i framtagandet av riskanalys framöver.  Det är även enligt vår mening 

viktigt att nämnden säkerställer att riskanalysen dokumenteras och uppdateras 

årligen. 

Vi bedömer att kontrollmålet Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för socialnämndens räkning. Bedömningen 

grundar vi på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av 

nämnden samt att denna utgår från risk- och väsentlighetsanalys som gjordes under 
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år 2017. Vi konstaterar även att den internkontrollplan som finns fastställdes i 

socialnämnden först i april år 2018, vilken enligt vår mening är något sent in på 

året. Vi noterar även att inga ekonomiska kontroller ingår i nämndens 

internkontrollplan, trots att nämnden har svårigheter att hålla en följsamhet mot 

budget. 

Vi bedömer att kontrollmålet Rapportering av kontroller genomförs är delvis 

uppfyllt för socialnämndens räkning. Bedömningen grundar vi på att nämnden 

enbart får rapportering av genomförda kontroller i samband med bokslut. Enligt 

reglementet för intern kontroll är förvaltningschefen är skyldig att löpande 

rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Reglementet 

anger vidare att nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning för intern 

kontroll och att rapportering ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker för 

socialnämndens räkning. 

Vi bedömer att kontrollmålet  Åtgärder vidtas utifrån identifierade brister är delvis 

uppfyllt för socialnämndens räkning. Bedömningen grundar vi på att nämnden har 

beskrivit åtgärder vid brister. Vi konstaterar även att brister upptäcktes inom ramen 

för den interna kontrollen under år 2018 och därmed har föranlett behov av 

åtgärder. Vidare kan vi inte se att nämnden får löpande information gällande de 

brister som uppmärksammas inom ramen för den interna kontrollen. Vi 

konstaterar även att nämnden inte fattat något beslut om att vidta åtgärder vid 

redovisningen av den interna kontrollen.   

Vi noterar även att verksamheten har tagit fram en egen rutin för hur arbetet med 

intern kontroll ska ske, vilket stämmer överens med reglementet. 

3.3. Barn- och utbildningsnämnden 
3.3.1. Iakttagelser 

Riskanalys 

Av intervju framkommer att det genomförs en risk- och väsentlighetsanalys inför 

varje nytt verksamhetsår utifrån det systematiska kvalitetsarbetet av en 

beredningsgrupp. Beredningsgruppen består av förvaltningschef, 

nämndsekreterare, utvecklingsstrateg, utvecklingsledare, administratör, 

skolskjutssamordnare och ekonom. Vi har inte tagit del av en sammanställd risk- 

och väsentlighetsanalys, dock framgår det graderingen av risk/sannolikhet och 

väsentlighet/konsekvens i internkontrollplanen. Det framgår ytterligare från 

intervju att beredningsgruppen inte går igenom samtliga verksamhetsområde i 

utförandet av risk och väsentlighetsanalys utan diskussioner har skett med 

tjänstemän i vad de ser för behov inom verksamheterna. Utifrån uppföljningen som 

årligen görs bedöms kontrollpunkterna och huruvida dessa ska vara med till 

nästkommande år eller ej. Vidare bedömdes det i riskinventeringen att det inte 

behövdes något kontrollområde gällande ekonomi i internkontrollplanen för 2018.   

 

I intervju framkommer också att det finns en tradition att oppositionen får ta fram 

tre risker som de har sett under året. I de flesta fall har det varit befintliga punkter 

som framtagits men inför 2018 valde oppositionen att ha med ett eget kontrollmål. 
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Detta kontrollmoment anses av intervjuad som svårt att kontrollera. Det framgår av 

intervjuer att nämnden inte är involverad i framtagandet av riskanalys.  

 

Internkontrollplan  

Beslut gällande 2018 års internkontrollplan behandlades på nämndens 

sammanträde 2018-03-18 § 19.   

Nämnden har beslutat om följande kontrollområden: 

 Att dokumenthanteringsplan uppdateras årligen 

 Att uppföljning av lärarlösa och inställda lektioner i gymnasieskolan görs 

 Att upprättade gemensamma rutiner efterlevs för att säkerställa att avslut av 
behörigheter görs vid avslutad eller byte av anställning (IST, PMO m.fl.) 

 Att krisplanen uppdateras årligen  

 Att skyddsrond genomförs årligen 

 Att utrymningsövning genomförs årligen 

 Att tillbudsrapporter lämnas in löpande 

 Att säkerställa att utredningar och vidtagna åtgärder följer Skollagen 

 Att uppföljning av kränkningar av barn/elever på nätet (s.k. ”nätmobbing”) 
sker 

 Bemanningsenhetens förmåga att möta barn- och utbildningsförvaltningens 
behov av vikarier 

Internkontrollplanen innehåller uppgifter om vem som är ansvarig för kontrollen, 

kontrollmetod, riskvärdering, när den ska genomföras samt vem som avvikelser ska 

rapporteras till. 

 

Nämnden har varit delaktig i processen med framtagandet av internkontrollplan 

genom att de tagit del av förslag på kontrollområden och den diskussionen som 

föranlett beslutet. Det framgår av protokoll att nämnden utser särskilda 

granskningsområden från internkontrollplanen som förvaltningen presenterar. 

Inför 2018 utsågs tre särskilda kontrollområden Lärarlösa och inställda lektioner i 

gymnasieskolan, Att säkerställa att utredningar och vidtagna åtgärder följer 

Skollagen samt Bemanningsenhetens förmåga att möta barn- och 

utbildningsförvaltningens behov av vikarier.  

Rapportering  

Den interna kontrollplanen som helhet för år 2018 har återrapporterats till 

nämnden (2019-02-18, § 26). 

Det framkommer av intervju att nämnden inte får regelbundna uppföljningar utan 

en rapportering av uppföljning av den interna kontrollen sker endast vid bokslutet, 

som ett eget ärende på dagordningen. Till kommunstyrelsen rapporteras resultatet 

en gång om året, via Stratsys, i samband med årsbokslutet. Uppföljningen samlas in 

via enkät och några kontrollpunkter sammanställs utifrån insamlat 

material/statistik från respektive verksamhetsområde.  
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Sammanfattning av genomförda kontroller för år 2018 och vidtagna 
åtgärder 

Resultatet av genomförda kontroller redovisas i en uppföljningsrapport. Från 

protokoll framgår att barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning av den 

interna kontrollen visar att 3 kontrollpunkter är uppnådda (markerade som gröna) 

och 6 delvis uppnådda (markerade som gula) och en punkt som påvisade avvikelser 

(markerad som röd).  

 

Tabell 5– Barn- och utbildningsnämndens sammanfattning av den interna 

kontrollen: 

Bedömning kontrollmoment Antal 

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 3 
Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är 
gjorda 

6 

Brister har hittats i kontrollen 1 
Ingen kontroll har gjorts 0 

Källa: Uppföljning av intern kontroll i kommunen som helhet 

Vid bristande kontrollområden presenterar förvaltningen till viss del förslag till 

åtgärder. I samband med antagandet av uppföljning av internkontrollplan anser 

förvaltningen att åtgärderna har blivit beslutade av nämnden. Kontrollområdet 

Bemanningsenhetens förmåga att möta barn- och utbildningsförvaltningens 

behov av vikarier bedöms som negativt och det presenteras inga åtgärder för att 

uppnå kontrollområdet i rapporten. Av kommunledningskontorets uppföljning 

framgår att åtgärder är planerade.   

Tabell 6 – Barn- och utbildningsnämndens åtgärder vid brister: 

Åtgärder vid kontroller med brister  
Rutin Kontroll Kommentar/Åtgärd 
Vikarieanskaffning Bemanningsenhetens förmåga att 

möta barn- och utbildnings- 
förvaltningens behov av vikarier 

Åtgärder är planerade 

Källa: Uppföljning av intern kontroll i kommunen som helhet 

Vi ser i protokoll att nämnden uppdrar till förvaltningen att ser över rutinerna för 

vikarieanskaffning, samt att återrapportera uppdraget i samband med uppföljning 

2. Nämndens genomförs en bedömning av respektive kontrollpunkt om dessa 

kvarstår till nästkommande år eller ej. Inga handlingsplaner görs. Från 2017 års 

internkontrollplan kvarstår det 7 kontrollmål till 2018 års internkontrollplan.  

3.3.2. Bedömning  

Vi bedömer att kontrollmålet Det föreligger en dokumenterad risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för barn- och utbildningsnämndens räkning. 

Bedömningen grundar vi på att det inte finns någon dokumenterad riskanalys för år 

2018. Dock konstaterar vi att det sker ett arbete med att ta fram risker där samtliga 

risker gås igenom årligen i beredningsgruppen. Vi konstaterar att nämnden delvis 

medverkar i riskanalysarbetet genom att oppositionen får komma med förslag på 

kontrollpunkt. Då hela nämnden är ytterst ansvarig för den interna kontrollen vad 

gäller nämndens verksamhet anser vi att det är av vikt att hela nämnden är 
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involverad i framtagandet av riskanalys framöver.  Det är även enligt vår mening 

viktigt att nämnden säkerställer att riskanalysen dokumenteras. 

Vi bedömer att kontrollmålet Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för barn- och utbildningsnämndens räkning. 

Bedömningen grundar vi på att det finns en upprättad internkontrollplan som är 

antagen av nämnden och där nämnden varit delaktig i processen. Då risk- och 

väsentlighetsanalysen inte finns dokumenterad kan vi inte se hur 

internkontrollplanen upprättats utifrån denna.  

Vi bedömer att kontrollmålet Rapportering av kontroller genomförs är uppfyllt för 

barn- och utbildningsnämndens räkning. Bedömningen grundar vi på att nämnden 

enbart får rapportering av genomförda kontroller i samband med bokslut. Enligt 

reglementet för intern kontroll är förvaltningschefen är skyldig att löpande 

rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Reglementet 

anger vidare att nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning för intern 

kontroll och att rapportering ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker för 

barn- och utbildningsnämndens räkning. 

Vi bedömer att kontrollmålet  Åtgärder vidtas utifrån identifierade brister är delvis 

uppfyllt för barn- och utbildningsnämndens räkning. Bedömningen grundar vi på 

att alla identifierade brister inte har tilldelats åtgärder. Dock kan vi se att det 

kontrollområdet som påvisat avvikelser har medfört att nämnden gett i uppdrag till 

förvaltningen att se över rutinerna för vikarieanskaffning samt återrapportera i 

samband med uppföljning. Av uppföljningen konstaterar vi även att det presenteras 

åtgärder utifrån 2017 års uppföljningsrapport av intern kontroll. Nämnden har dock 

inte beslutat om att följa upp åtgärderna under 2018 som förvaltningen 

presenterade, vilket kan ses som en brist.  

Vi konstaterar även att barn- och utbildningsnämnden inte följer regementet när 

det kommer till att nämnderna ska tillse att regler och anvisningar antas för den 

interna kontrollen. Vi kan inte se att det finns några sådana anvisningar för 

nämndens verksamhet.   
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3.4. Tekniska nämnden 
3.4.1. Iakttagelser 

Riskanalys 

Av intervju framkommer att det genomförs en risk- och väsentlighetsanalys inför 

varje nytt verksamhetsår. Analysen tas fram av nämndens arbetsutskott och 

förvaltningens ledningsgrupp. Det förklaras att det oftast är förvaltningen som 

identifierar riskområden och inte nämnden. Riskbedömningen har inkluderats i 

internkontrollplanen.  

 

Internkontrollplan  

Beslut gällande 2017-2018 års internkontrollplan behandlades på nämndens 

sammanträde 2017-11-15 § 112 och gäller även för år 2018.  

Av internkontrollplanen framgår att översyn av planen genomförs inför varje år. 

Efter tre år utan anmärkning av kontrollerna upphör kontrollmomenten. Nämnden 

har således för år 2017-2018 beslutat om ett antal kontrollpunkter som omfattar 

kontrollpunkter för år 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018. Vidare framgår vilken 

funktion som är ansvarig för kontrollen, när den ska genomföras och hur samt vem 

som ska ta del att uppföljningen. I intervjuer lyfts att det vore enklare för både 

förvaltningen och nämnden om antalet kontrollmoment minskas. Exempel på 

kontrollpunkter för år 2018 är revision av skogen, uppföljning OSA och uppföljning 

av GDPR, men för dessa kontroller har risk- och konsekvensbedömning inte 

inkluderats eller information om när kontrollen ska göras. 

Rapportering  

Den interna kontrollplanen för år 2018 har återrapporterats till nämnden (2019-02-

26, § 16) där genomförda kontroller har specificerats. I övrigt sker ingen löpande 

uppföljning av den interna kontrollen under året.   

Resultatet av kontrollerna redovisas till nämnden och till kommunstyrelsen och 

registreras i Stratsys i samband med sammanställningen för delår- och 

årsredovisningen. I intervju framkommer också att det endast är identifierade 

brister från internkontrollplanen som redovisas i årsuppföljningen.  

 

Sammanfattning av genomförda kontroller för år 2018 och vidtagna 
åtgärder 

Resultatet av genomförda kontroller redovisas i en uppföljningsrapport. Även 

åtgärder har noterats, när dessa ska vara gjorda och i vissa fall har åtgärderna 

kommenterats ytterligare. Nämnden beslutar om åtgärderna i samband med att 

uppföljningsrapporten föredras och beslutas av nämnd. 

 

29 kontroller är föremål för uppföljning i uppföljningsrapporten. Av dessa är 

kontrollområdet Handlingsplan för informationssäkerhet rapporterad med 

avvikelse.  Arbetet kommer att startas upp under våren 2019. Handlingsplan är 

framtagen för beslut. Projektet har legat nere pga. brist på tjänster samt ny 

arbetsform i kommunen. Även en kontroll om att fakturor är rätt och rätt konterade 

påvisade att det förekommer felkonteringar. Till detta finns ingen åtgärd 
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specificerad. Av kommunstyrelsens uppföljningsrapport framgår inga avvikelser 

vad gäller tekniska nämnden: 

 
Tabell 7– Tekniska nämndens sammanfattning av den interna kontrollen: 

Bedömning kontrollmoment Antal 

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 7 
Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är 
gjorda 

12 

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras. 0 
Ingen kontroll har gjorts 0 

Källa: Uppföljning av intern kontroll i kommunen som helhet 

Tekniska nämndens internkontrollplan är uppdelad efter rutiner med tillhörande 

kontroller. Till kommunstyrelsen har antalet rutiner rapporterats och inte antalet 

kontroller. Detta medför att inga avvikelser framkommer i kommunstyrelsens 

uppföljning då rutinerna som helhet inte påvisade avvikelser utan enbart enstaka 

kontroller. 

 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet Det föreligger en dokumenterad risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för tekniska nämndens räkning. 

Bedömningen grundar vi på att den samlade riskbedömningen framgår av 

internkontrollplanen samt att nämndens arbetsutskott är involverade i 

riskbedömningarna. Då hela nämnden är ytterst ansvarig för den interna kontrollen 

vad gäller nämndens verksamhet anser vi att det är av vikt att hela nämnden är 

involverad i framtagandet av riskanalys framöver.  Vi anser även att nämnden 

årligen behöver värdera risker och fastställa internkontrollplanen. Eftersom 

kontrollområden från år 2014, 2015, 2016 och 2017 har inkluderats i 2018 års 

internkontrollplan ökar antalet kontrollpunkter vilket riskerar att göra 

internkontrollplanen oöverskådlig och otydlig. För tre kontrollpunkter i 2017-2018 

års internkontrollplan har inte risk- och väsentlighetsanalys dokumenterats. 

Vi bedömer att kontrollmålet Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk och 

väsentlighetsanalys är delvis uppfyllt för tekniska nämndens räkning. 

Bedömningen grundar vi på att det finns en upprättad internkontrollplan som är 

antagen av nämnden där också riskbedömningarna framgår. Dock konstaterar vi att 

nämnden inte fastställt en separat internkontrollplan för år 2018 utan att samma 

gäller som för år 2017. 

Vi bedömer att kontrollmålet Rapportering av kontroller genomförs är delvis 

uppfyllt för tekniska nämndens räkning. Bedömningen grundar vi på att nämnden 

enbart får rapportering av genomförda kontroller i samband med bokslut. Enligt 

reglementet för intern kontroll är förvaltningschefen är skyldig att löpande 

rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Reglementet 

anger vidare att nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning för intern 

kontroll och att rapportering ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker för 

tekniska nämndens räkning. 
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Vi bedömer att kontrollmålet  Åtgärder vidtas utifrån identifierade brister är delvis 

uppfyllt för tekniska nämndens räkning. Bedömningen grundar vi på det finns en 

sammanställning över identifierade brister och tillhörande åtgärder för de flesta av 

kontrollerna, vilket bedöms som positivt. Då 2014 års kontrollområden finns med i 

2018 års internkontrollplan finns anledning att ifrågasätta åtgärdernas effekt. Vi 

konstaterar även att de brister som påvisats inte framgår av uppföljningen som 

kommunstyrelsen gör. 

Vi konstaterar även att tekniska nämnden inte följer regementet när det kommer till 

att nämnderna ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. 

Vi kan inte se att det finns några sådana anvisningar för nämndens verksamhet.   

 

3.5. Fastighets- och servicenämnden 
3.5.1. Iakttagelser 

Riskanalys 

De intervjuade uppger att det är osäkert huruvida det har genomförts en risk- och 

väsentlighetsanalys i samband med framtagandet av internkontrollplaner inför 

tidigare verksamhetsår. Det uppges att det har skett stora organisatoriska 

förändringar inom verksamheterna, och de har fått utökade ansvarsområden. Detta 

gör att bland annat internkontrollplanen behöver uppdateras. Förvaltningen har 

haft en workshop där nya arbetssätt ska tas fram för att genomföra riskanalyser och 

internkontrollplaner. Det framkommer också att det finns en önskan att fokusera på 

mer operativa risker i riskanalysen. Vidare nämns att nämnden ska involveras i det 

nya arbetet med dialog i arbetsutskottet. För år 2018 har det dock inte framkommit 

någon dokumenterad riskanalys. 

 

Internkontrollplan  

Av vår genomgång av nämndens sammanträdesprotokoll för 2018 har det inte 

framkommit att nämnden har antagit en internkontrollplan för 2018, vilket också 

bekräftas i intervjuer. Det framkommer att en ny internkontrollplan ska fastställas i 

mars 2019. 

Vi har tagit del av en internkontrollplan från förvaltningen avseende 2018. De 

intervjuade uppger att det är samma plan för 2017 och 2018. Årlig uppdatering av 

planen har inte skett tidigare. Följande kontrollområden har inkluderats: 

 Energiförbrukning per objekt dokumenteras månadsvis 

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs i enlighet med 

bestämmelserna.  

 Periodisk tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelser 

 Fel och brister i fastigheterna rapporteras i DeDu 

 Besiktning genomförs i enlighet med bestämmelser 

 Förtecknade maskiner finns på plats 

 Besiktning genomförs i enlighet med bestämmelser 

 Kontroll av köldmedia rapporteras i enlighet med bestämmelser 

 Attestreglemente efterlevs 
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 Kontering på rätt kostnadsbärare 

 Investeringsprojekt slutredovisas 

 Kostnad och förbrukning per fordon och km rapporteras (personbil och 

lastbil) 

 Inköpsavtal följs och efterlevs 

 Rapport av utfall [av ekonomi] redovisas till fastighetsnämnden vid varje 

sammanträde 

 Utrymningsövning genomförs varje år.  

 Rapportering sker efter varje incident [av skadegörelse] i Marsh plus 

 Larmfunktion av brandlarm kontrolleras enligt bestämmelser 

 Kapacitet [av sprinkler] är tillräcklig 

 Kontroll enligt SBA 

 Larmfunktion [av inbrottslarm] kontrolleras 

 Larmfunktion [av driftlarm] kontrolleras 

 Kontroll att Back-Up gått [av IT-säkerhet] 

 Kontroll av interna nätverk/IT-system 

 Kontroll av attacker från internet 

 Kontroll av prioriterade system (ex. Magna Cura, Trio) 

 

Vi noterar att den aktuella internkontrollplanen omfattar ett stort antal 

kontrollområden och att vissa återkommande kontroller som normalt sett bör göras 

utan att det föreligger extra risker kopplade till uppgiften, så som exempelvis 

utrymningsövningar och kontroller av larmfunktion, har inkluderats i 

internkontrollen.  

Rapportering  

Enligt intervju sammanställs resultatet av kontrollerna i Stratsys i samband med 

delår- och årsredovisning.  

Vi har tagit del av en uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018, utöver 

detta görs inte någon löpande rapportering av intern kontroll. Enligt uppgift av de 

intervjuade har uppföljningen antagits vid nämndens sammanträde 2019-02-20 § 

14 som berör bokslutet för 2018. Vi har tagit del av sammanträdesprotokollet och 

noterar att det inte framgår tydligt huruvida den interna kontrollen har följts upp.  

Under året har följande kontrollområden genomförts enligt uppföljningsrapporten: 

 Energiförbrukning per objekt dokumenteras månadsvis 

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs i enlighet med 

bestämmelserna.  

 Fel och brister i fastigheterna rapporteras i DeDu 

 Förtecknade maskiner finns på plats 

 Besiktning genomförs i enlighet med bestämmelser 

 Investeringsprojekt slutredovisas 

 Kostnad och förbrukning per fordon och km rapporteras (personbil och 

lastbil) 

 Utrymningsövning genomförs varje år.  
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 Rapportering sker efter varje incident [av skadegörelse] i Marsh plus 

 Kontroll enligt SBA 

 Kontroll att Back-Up gått [av IT-säkerhet] 

 Kontroll av interna nätverk/IT-system 

 Kontroll av attacker från internet 

 Kontroll av prioriterade system (ex. Magna Cura, Trio) 

 

Av ovanstående rapportering noterar vi att det är två kontroller som inte har 

genomförts under året.  

Sammanfattning av genomförda kontroller för år 2018 och vidtagna 
åtgärder 

Resultatet av genomförda kontroller samt åtgärder med anledning av noterade 

brister har redovisas i uppföljningsrapporten. I vissa fall har åtgärderna 

kommenterats ytterligare. Samtliga identifierade brister har inte tilldelats åtgärder. 

Av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen framgår att 15 

kontrollpunkter är uppnådda (markerade som gröna) och 8 delvis uppnådda 

(markerade som gula). 

 
Tabell 8– Fastighets- och servicenämndens sammanfattning av den interna 

kontrollen: 

Bedömning kontrollmoment Antal 

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 15 

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre 
åtgärder är gjorda 

8 

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 0 
Ingen kontroll har gjorts 0 

Källa: Uppföljning av intern kontroll i kommunen som helhet 

Av sammanträdesprotokollet 2018-02-20 § 14 går det ej att utläsa huruvida 

nämnden har beslutat om åtgärder samt när och hur dessa ska följas upp. Vidare 

har det tilldelats åtgärder för kontroller som enligt uppföljningsrapporten inte har 

kontrollerats under året, som till exempel kontroll av att inköpsavtal följs och 

efterlevs. Detta framgår ej av kommunstyrelsens uppföljningsrapport 

  

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet Det föreligger en dokumenterad risk och 

väsentlighetsanalys är ej uppfyllt för fastighets- och servicenämndens räkning. 

Bedömningen grundar vi på att det inte har genomförts någon riskbedömning inför 

framtagandet av internkontrollplanen, varken dokumenterad eller odokumenterad. 

Vi ser positivt på att ett arbete kommer påbörjas inom verksamheten vad gäller 

riskbedömningar. Då hela nämnden är ytterst ansvarig för den interna kontrollen 

vad gäller nämndens verksamhet anser vi att det är av vikt att hela nämnden är 

involverad i framtagandet av riskanalys framöver.   

Vi bedömer att kontrollmålet Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk och 

väsentlighetsanalys är ej uppfyllt för fastighets- och servicenämndens räkning. 
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Bedömningen grundar vi på att det finns en upprättad internkontrollplan som inte 

har föregåtts av en riskanalys och som inte heller är fastställd i nämnden. Vidare 

konstaterar vi att det stora antalet kontrollområden riskerar att göra intern-

kontrollplanen svåröverskådlig.  

Vi bedömer att kontrollmålet Rapportering av kontroller genomförs är uppfyllt för 

fastighets- och servicenämndens räkning. Bedömningen grundar vi på att nämnden 

enbart får rapportering av genomförda kontroller i samband med bokslut. Enligt 

reglementet för intern kontroll är förvaltningschefen är skyldig att löpande 

rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Reglementet 

anger vidare att nämnderna ska anta en särskild plan för uppföljning för intern 

kontroll och att rapportering ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker för 

fastighets- och servicenämndens räkning. Nämnden informeras inte heller specifikt 

om åtgärdsförslag med anledning av identifierade brister i verksamheten.  

Vi bedömer att kontrollmålet  Åtgärder vidtas utifrån identifierade brister är ej 

uppfyllt för fastighets- och servicenämndens räkning. Bedömningen grundar vi på 

att det förefaller vara två kontroller som inte har genomförts under året, enligt 

internkontrollens uppföljningsrapport för 2018. Vi konstaterar även att detta inte 

framgår av uppföljningen som kommunstyrelsen gör. Då nämnden inte specifikt 

informeras om förslag till åtgärdsförslag med anledning av identifierade brister i 

verksamheten är det också otydligt huruvida nämnden har vidtagit åtgärder med 

anledning av resultatet av kontrollerna. 

Vi konstaterar även att fastighets- och servicenämnden inte följer regementet när 

det kommer till att nämnderna ska tillse att regler och anvisningar antas för den 

interna kontrollen. Vi kan inte se att det finns några sådana anvisningar för 

nämndens verksamhet.   



 

Mars 2019 
Gislaveds kommun 22 av 26 
PwC 

4. Revisionell bedömning 

Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer nämnden/styrelsen att 

styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är 

tillräcklig? 

Efter genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör vi den revisionella 

bedömningen att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt tekniska nämnden delvis säkerställer att styrning, 

uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. Vi 

bedömer att fastighets- och servicenämnden ej säkerställer att styrning, uppföljning 

och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. Bedömningen görs 

mot bakgrund av utfallet av nedan kontrollmål:  

Kontrollmål Bedömning 

Det föreligger en 

dokumenterad risk 

och 

väsentlighetsanalys. 

 

 

Kommunstyrelsen – Delvis uppfyllt 

Det finns inte någon dokumenterad riskanalys för varken år 

2018 eller år 2019. Dock konstaterar vi att ett 

utvecklingsarbete har påbörjats när det gäller framtagandet av 

risk- och väsentlighetsanalys och vi ser det som positivt att 

riskinventeringar ska genomföras årligen. Det är även enligt 

vår mening viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att 

riskanalysen dokumenteras. 

Socialnämnden - Delvis uppfyllt 

Det finns en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Vi 

konstaterar dock att denna inte är uppdaterad inför år 2018 

och kommer inte heller uppdateras inför år 2019. Det är enligt 

vår mening viktigt att nämnden säkerställer att riskanalysen 

dokumenteras och uppdateras årligen. 

Barn- och utbildningsnämnden – Delvis uppfyllt 

Det finns inte någon dokumenterad riskanalys för år 2018. 

Dock konstaterar vi att det sker ett arbete med att ta fram 

risker där samtliga risker gås igenom årligen i 

beredningsgruppen. Vi konstaterar att nämnden delvis 

medverkar i riskanalysarbetet genom att oppositionen får 

komma med förslag på kontrollpunkt.  

Tekniska nämnden - Delvis uppfyllt 

Den samlade riskbedömningen framgår av 

internkontrollplanen samt att nämndens arbetsutskott är 

involverade i riskbedömningarna.  Vi anser även att nämnden 

årligen behöver värdera risker och fastställa 

internkontrollplanen. Eftersom kontrollområden från år 2014, 

2015, 2016 och 2017 har inkluderats i 2018 års 

internkontrollplan ökar antalet kontrollpunkter vilket riskerar 

att göra internkontrollplanen oöverskådlig och otydlig.  

Fastighets- och servicenämnden - Ej uppfyllt 
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Det har inte genomförts någon riskbedömning inför 

framtagandet av internkontrollplanen, varken dokumenterad 

eller odokumenterad. Vi ser positivt på att ett arbete kommer 

påbörjas inom verksamheten vad gäller riskbedömningar.  

Intern kontrollplan 

har upprättats utifrån 

risk och 

väsentlighetsanalys.  

Kommunstyrelsen – Delvis uppfyllt 

Det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av 

kommunstyrelsen. Då risk- och väsentlighetsanalysen inte 

finns dokumenterad kan vi inte se hur intern-kontrollplanen 

upprättats utifrån denna. Vi konstaterar även att den 

internkontrollplan som finns fastställdes i kommunstyrelsen 

först i maj år 2018, vilken enligt vår mening är något sent in på 

året. 

Socialnämnden - Delvis uppfyllt 

Det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av 

nämnden och denna utgår från risk- och väsentlighetsanalys 

som gjordes under år 2017. Vi konstaterar även att den 

internkontrollplan som finns fastställdes i socialnämnden först 

i april år 2018, vilken enligt vår mening är något sent in på 

året. 

Barn- och utbildningsnämnden - Delvis uppfyllt 

Det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av 

nämnden och där nämnden varit delaktig i processen. Då risk- 

och väsentlighetsanalysen inte finns dokumenterad kan vi inte 

se hur internkontrollplanen upprättats utifrån denna.  

Tekniska nämnden – Delvis uppfyllt 

Det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av 

nämnden där också riskbedömningarna framgår. Dock 

konstaterar vi att nämnden inte fastställt en separat 

internkontrollplan för år 2018 utan att samma gäller som för 

år 2017. 

Fastighets- och servicenämnden - Ej uppfyllt 

Det finns en upprättad internkontrollplan som inte har 

föregåtts av en riskanalys och som inte heller är fastställd i 

nämnden. Vidare konstaterar vi att det stora antalet 

kontrollområden riskerar att göra intern-kontrollplanen 

svåröverskådlig.  

 

 

Rapportering av 

kontroller genomförs. 

 

 

Kommunstyrelsen – Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsen får enbart rapportering av genomförda 

kontroller i samband med bokslut. Enligt reglementet för 

intern kontroll är förvaltningschefen är skyldig att löpande 

rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen 

fungerar. Reglementet anger vidare att nämnderna ska anta en 

särskild plan för uppföljning för intern kontroll och att 

rapportering ska göras löpande till nämnderna, vilket inte 

sker.  

Socialnämnden – Delvis uppfyllt 



 

Mars 2019 
Gislaveds kommun 24 av 26 
PwC 

Nämnden får enbart rapportering av genomförda kontroller i 

samband med bokslut. Enligt reglementet för intern kontroll 

är förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till 

nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. 

Reglementet anger vidare att nämnderna ska anta en särskild 

plan för uppföljning för intern kontroll och att rapportering 

ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker. 

Barn- och utbildningsnämnden – Delvis uppfyllt 

Nämnden får enbart rapportering av genomförda kontroller i 

samband med bokslut. Enligt reglementet för intern kontroll 

är förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till 

nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. 

Reglementet anger vidare att nämnderna ska anta en särskild 

plan för uppföljning för intern kontroll och att rapportering 

ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker. 

Tekniska nämnden – Delvis uppfyllt 

Nämnden får enbart rapportering av genomförda kontroller i 

samband med bokslut. Enligt reglementet för intern kontroll 

är förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till 

nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. 

Reglementet anger vidare att nämnderna ska anta en särskild 

plan för uppföljning för intern kontroll och att rapportering 

ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker. 

Fastighets- och servicenämnden – Delvis uppfyllt 

Nämnden får enbart rapportering av genomförda kontroller i 

samband med bokslut. Enligt reglementet för intern kontroll 

är förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till 

nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. 

Reglementet anger vidare att nämnderna ska anta en särskild 

plan för uppföljning för intern kontroll och att rapportering 

ska göras löpande till nämnderna, vilket inte sker. Nämnden 

informeras inte heller specifikt om åtgärdsförslag med 

anledning av identifierade brister i verksamheten. Vi 

konstaterar att inga löpande rapporteringar sker.  

Åtgärder vidtas 

utifrån identifierade 

brister  

Kommunstyrelsen - Uppfyllt 

Kommunstyrelsen har beskrivit åtgärder vid brister. Vi 

konstaterar även att inga större brister upptäcktes inom ramen 

för den interna kontrollen under år 2018 och därmed har inte 

åtgärder varit nödvändiga i någon större utsträckning. Mot 

bakgrund av detta kan det finnas ett behov för 

kommunstyrelsen att se över sitt riskanalysarbete för att på så 

vis kunna finna områden där avvikelser faktiskt förekommer. 

Socialnämnden - Delvis uppfyllt 

Nämnden har beskrivit åtgärder vid brister. Vi konstaterar 

även att brister upptäcktes inom ramen för den interna 

kontrollen under år 2018 och därmed har föranlett behov av 

åtgärder. Vidare kan vi inte se att nämnden får löpande 

information gällande de brister som uppmärksammas inom 

ramen för den interna kontrollen. Vi konstaterar även att 

nämnden inte fattar något beslut om att vidta åtgärder vid 
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redovisningen av den interna kontrollen. 

Barn- och utbildningsnämnden – Delvis uppfyllt 

Samtliga identifierade brister har inte tilldelats åtgärder. Dock 

kan vi se att det kontrollområdet som påvisat avvikelser har 

medfört att nämnden gett i uppdrag till förvaltningen att se 

över rutinerna för vikarieanskaffning samt återrapportera i 

samband med uppföljning. Av uppföljningen konstaterar vi 

även att det presenteras åtgärder utifrån 2017 års 

uppföljningsrapport av intern kontroll. Nämnden har dock inte 

beslutat om att följa upp åtgärderna under 2018 som 

förvaltningen presenterade, vilket kan ses som en brist. 

Tekniska nämnden – Delvis uppfyllt 

Det finns en sammanställning över identifierade brister och 

tillhörande åtgärder för de flesta av kontrollerna, vilket 

bedöms som positivt. Då 2014 års kontrollområden finns med i 

2018 års internkontrollplan finns anledning att ifrågasätta 

åtgärdernas effekt. Vi konstaterar även att de brister som 

påvisats inte framgår av uppföljningen som kommunstyrelsen 

gör 

Fastighets- och servicenämnden - Ej uppfyllt 

Det förefaller vara två kontroller som inte har genomförts 

under året, enligt internkontrollens uppföljningsrapport för 

2018. Vi konstaterar även att detta inte framgår av 

uppföljningen som kommunstyrelsen gör. Då nämnden inte 

specifikt informeras om förslag till åtgärdsförslag med 

anledning av identifierade brister i verksamheten är det också 

otydligt huruvida nämnden har vidtagit åtgärder med 

anledning av resultatet av kontrollerna. 

 

4.1. Rekommendationer 
Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten lämnar vi följande 

rekommendationer:  

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsens utvärdering av kommunens totala 

interna kontrollsystem tydliggörs utifrån nämndernas och styrelsernas 

samlade rapporter. På så vis kan också kommunstyrelsens praktiska roll 

avseende arbetet med den interna kontrollen förtydligas. 

 Vi rekommenderar att samtliga av de granskade nämnderna och 

kommunstyrelsen tillser att risk- och väsentlighetsanalysen dokumenteras 

samt att nämnderna och styrelsen är delaktiga i processen 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar fram styrande anvisningar eller 

riktlinjer som kan vara vägledande i nämndernas arbete med intern kontroll 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

tekniska nämnden samt fastighets och servicenämnden tar fram anvisningar 

för den interna kontrollen i enlighet med reglementet för intern kontroll. Vi 



 

Mars 2019 
Gislaveds kommun 26 av 26 
PwC 

rekommenderar även att kommunstyrelsen följer upp nämndernas arbete 

med att ta fram anvisningar   

 Vi rekommenderar att nämnderna och kommunstyrelsen i sitt fortsatta 

arbete med intern kontroll tydliggör strukturerade rapporteringstillfällen 

under året. 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över möjligheten att införa 

kommunövergripande kontroller för att på så vis kunna ha en mer 

sammanhållande roll i kommunens internkontrollarbete 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att utbildning gällande 

intern kontroll genomförs för nämnderna och förvaltningarna.  

 Slutligen rekommenderar vi att reglementet för intern kontroll blir föremål 

för revidering då det inte uppdaterats sedan år 2000.  
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Emma Ekstén    Carl-Magnus Stenehav  

Projektledare  Uppdragsledare 
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Årsredovisning 2018, Gislaveds Kommunhus AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Gislaveds
Kommunhus AB:s bokslut med tillhörande koncernredovisning. Gislaveds
Kommunhus AB uppnår en vinst på 2 274 499 kr, och föreslås att till
aktieägarna överföra 1 800 000 kr i form av utdelning för 2018.

Ärendebeskrivning
Gislaveds Kommunhus AB uppnår ett resultat på 2 274 499 kr och en
utdelning föreslås med 1 800 000 kr.

Beslutsunderlag
Gislaveds kommunhus AB:s bokslut 2018
Gislaveds kommunshus AB:s koncernredovisning/årsredovisning 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2019
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 27 mars 2019, § 6

Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Jonas Ericsson (M), Håkan
Josefsson (C) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till förslaget.
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Gislaveds Kommunhus AB
Org nr 559084-6191

ARSREDOVISNING och
koncernredovisning 2018



Gislaveds Kommunhus AB Org nr 559084-619 I

Styrelsen och verkställande direktören avger följande ársredovisning
och koncernredovisning for räkenskapsâret I januari — 3 I december
2018.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Bolaget är moderholag till Gislaved Energi Koncern AB, 559079-2932, AS Gislavedshus,
556053-5204, Enter Gislaved AS, 556661-986 I och Gisletorp Lokaler AB, 556090-7734.

Balaget ska äga oth fOrvalta aktier och andelar i bolag som verkar mom Gislaveds kommun
konpetensomrâde samt utfora tjänster for att tillgodose behov mom Gislaveds kommuns
samlade verksamhet.

Bolaget ska Overgripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och
förvalta aktier i bolag scm verkar mom Gislaveds kommuns kompetensomráde och fOreträda
Gislaveds kommuns intressen I koncernen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokalisering-, självkostnads- och Ilk
ställighetsprinciperna.

Väsentliga händelser under räkenskapsâret

Moderbolaget Gislaveds Kommunhus AS
Detta är Gislaveds Kommunhus AB:s tredje verksamhetsâr. Gisiaveds Kommunhus AS bar
delat ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,4 mkr efter beslut scm tagit vid bolagets àrsstämma
i juni 2018. Under áret har moderbolaget (GKHAB) fâtt utdelning fran dotterbolagen med 2,3
mkr. Bolaget har erhàllit aktieägartillskott cm 10 mnkr och har lämnat aktieägartillskott till
Gislaveds energi koncern AS med samma belopp.

AS Gislavedshus
Under áret har bolaget fárdigställt 16 lägenheter i Anderstorp och en tidigare lokal i Gislaved
har byggts cm till tvâ lägenheter. Samtliga lägenheter är uthyrda. Under 2018 genomfOrdes en
byggnation av 16 Iägenheter i Hestra med inflyttning den I mars 2019. Planer finns att pâbOrja
en byggnation av IS lägenheter pa Skomakargärdet i Gislaved under 2019. Aven pa Malmgatan
17 i Smálandsstenar fortgár planeringen av en nybyggnation. UtOver data sa har 44 Iagenheter
genomgàtt renovering och modernisering. Boendeinflytande är nâgot som bolaget arbetar med
lOpande, dels i samband med specifika projekt men ocksá i den dagliga verksamheten.

Arecs resultat pa 13 692 tkr innan bokslutsdispositioner oth skatt har päverkats av lâga
bränslekostnader, hOjd hyra, Iägre hyresbortfall samt minskade räntekostnader.

Gislaved Energi Koncern AS
Bolaget bar tillfOrts 10 mnkr i aktieägartillskott for att möjliggOra IT-mnfrastruktur for de
invânare i Gislaveds kommun scm inte har samma mOjlighet till lT-infrastruktur scm Ovriga
kommuninvánare. Dialog har fOrts i olika omgângar med fiberfOreningarna i kommunen cm
det ekonomiska stOd scm finns att ansOka cm. Information har lämnats till fiberfOreningarna
cm de fOrutsättningar sorn gaiter for ansOkan am stOd och utbetalning har gjorts till en fiber
fOrening efter beslut av styrelsen. Det är styrelsen scm beslutar cm stOd I varje enskilt fall.
StOd utbetalas dock inte till en enskild mndivid./1y’
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Resultat efter finansiella poster fOr koncernen uppgick till 15 036 tkr. Utdelning till Gislaveds
kommunhus AB fOreslâs ske med 3 402 790 kr.

Gisletorp Lokaler AS
Resultatet är sämre an budget och även jämfOrt med 2017. Anledningen är i huvudsak att
bolaget ska söka tillstând fOr verksamheten pa motorbanan. Det kräver ett omfattande
underlagsmaterial och bolaget har lagt stora resurser pa jurister och konsulter under 2018. I
förhâllande till omsättning och eget kapital máste ändâ resultatet betecknas som bra.

Med investeringen i Burseryd har verksamheten utOkats bade geografiskt och med fler lakaler.

Enter Gislaved AS
I den nyligen genomfOrd revisionen far bolaget berOm for
verksamhetsplan och genomfOrde ett stort antal aktiviteter fOr
med ett got ekonomiskt resultat. Vi arbetar Iángsiktigt med vâra
Market och Tourism samtidigt som vi fOrsOker ge en god service
intressenter. Vàra fokusomráden har fOljande undergrupper där
aktiviteter: attraktivitet, näringslivsuweckling, handelsutveckling,
fOrsOrjning, infrastruktur och tillgänglighet samt internationalisering.

sitt arbete. Vi fOijer var
näringsliv och besOksnäring
fokusomràden, Technology,
pa de inspel vi far (ran vára

vi genomfOr ett stort antal
besOksnäring, kompetens

Dialogen med vára intressenter fungerar bra och det râder at bra samarbetsklimat.

Hâllbarhet

AB Gislavedshus
Ett av bolagets Overgripande mal är an värna miIjOn och bidra till en hállbar utveckling. Under
2018 har fokus legat pa an fOrbattra inomhusklimatet i lägenheterna utan an Oka miljOpâverkan
och energifOrbrukningen. I Anderstorp och Smàlandsstenar har flertalet fastigheter anslutits
till fjarrvarme och idag är bara ett fatal fastigheter anslutna till gasnätet.

Gislaved Energi Koncern AS
Dotterbolagen är certifierade enligt ISOI400l:2015 och liar arbetat vidare med miljOfiigor
under verksamhetsâret. En uppfOljande revision har genomfOrts med bra resultat. Bolagen
arbetar fortlOpande med átgärder fOr minskad energianvändning.

Gisletorp Lokaler AS
Uppvärmning av fastigheterna har stOrst betydelse i Gisletorps hâllbarhetsarbete. Fastigheten
Munin 19 värms av fjärrvärme fran Gislaved Energi AS och LOvas 8:5 har elvärme I ett
vattenburet system. Pa sikt ska elvärmen ersättas med fjärrvärme eller ett system byggt pa
värmepump eller solvärme. Den nya fastigheten i Burseryd har tidigare värmts med el och olja.
I samband med ombyggnaden installeras en värmepump baserad pa bergvärme.1,
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Enter Gislaved AB
Bolaget har fokus pa hállbarhet mom flera dimensioner. Aktivt deltagande och fOljer utveck
lingen mom energi- oth fordonssektorn I omställning mat fossllfria drivmedel.Tagit initiativ till
nya projekt for at utveckla mOjligheter till cmställning fOr att ná klimatmálen. Ar även i kontakt
med socialt fOretagande och mntegrationsfrágar ur ett näringslivsperspektiv.

Risker

AB Gislavedshus
När det gäller ränte- och refinansieringsrisk bedOmer bolaget att de är smâ. Detta baserat pa
att bolaget är lâgt belänat idag. Vakansrisken är I det korta perspektivet liten, men kan pa sikt
Oka. I dagsläget bedOms de politiska riskerna vara de stOrsta.

Gislaved Energi Koncern AB
Dotterbolagens anläggningar scm t.ex. nätstationer, ställverk och övriga byggnader samt
anläggningar fOr energiproduktion kan utsättas for haverier av clika slag. Exempel pa tänkbara
orsaker till haverier är sabotage, naturkatastrofer, stcrskaliga brander etc. Dotterbolagens
eldistribution samt värmedistribution kan ocksà râka ut fOr haverier med skador pa egna
anläggningar scm fOId oth am inte avbrotten avhjälps I cid även fOrorsaka avbrottsersättningar.
Exempel pa tänkbara orsaker är kraftiga blixtnedslag I samband med áskväder, avgrävda
elkablar, nedblásta stolpar, stormfdlld skog, skadade fjärrvärmeledningar etc. Koncernen
bedriver ett lángsiktigt arbete i syfte att minska riskerna fOr haverier samt att minska
skadeeffekterna vid avbrott m.m.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet for finansiella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränte
risker, marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i omvärlden som kan orsaka bank
konkurser etc. Koncernen fOIjer en upprattad uinanspolicy i syfte att begränsa de finansiella
riskerna samt en upprattad riskpalicy for elhandelsverksamheten i syfte att begränsa
marknadsriskerna.

Gisletorp Lokaler AB
Riskerna i Gisletorp Lokaler AB är av olika slag. Kortsiktigt är det en ekonomisk risk att
hyresgäster inte kan betala hyran enligt avtal. Lângsiktig är den stOrsta risken att motorbanan
inte kan Overleva pa grund av att myndigheter begränsar verksamheten. Det finns dessutam,
speciellt I smá organisationer, risk for oegentligheter vid utbetalningar och hantering av
ekonomiska resurser. Slutligen finns det ett ansvar sam fastighetsägare scm ocksâ innebär en
risk.

Risken fOr hyresfOrluster är en naturlig fOljd av bolagets uppdrag där unga fOretag i en
utvecklingsfas inte alltid lyckas. Den risken mâste bolaget ta eftersom det strider mot syftet
at kräva bergen och säkerhet av hyresgästerna.

Kraven pa motorbanans verksamhet har styrelsen svârt att páverka. Men genom at ansOka
cm tiliscand, med hjälp av fOrstklassiga jurister och specialister, gOr bolaget sitt yttersta fOr at
fâ bra vilikar at verksamheten kan ucvecklas.

Risken for cegentligheter mctverkas genom att tvá personer hanterar alla utbetalningar.,,,
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Fastighetsägarrisken begränsas av fOrsäkringar samt att myndighetsbesiktningar, till exempel
elrevision och OVK, genomfOrs i enlighec med gällande bestämmelser.

Enter Gislaved AS
Bolaget är inte exponerat for ngon risk ur erksamhetssynpunkc. Förändringar i var omvär)d
kan snabbt ge effekter I várt näringsliv. Aven brist pa mod i act genomfOra nOdvändiga
investeringar for kommunens utveckling och var kunskap, vilja och fOrmâga att genomfOra
fattade beslut kan ses som en risk.

Framtida utveckling

Moderbolaget Gislaveds Kommunhus AS
Gislaveds Kommunhus AS bar tilisammans med Ovriga koncernen den stora utmaningen med
act planera, fOlja upp och tänka som en kommunkoncern. Dâ koncernen är fly sâ är utmaningen
med koncerntänk fortfarande scor. Flera strukcurella delar har arbetats fram och kommer act
fortsäcta act arbetas (ram.

AS Gislavedshus
Bolaget bar planer pa att bygga 64 lägenheter (ram till 202). Lite smolk I bägaren är osäker
hewn med investeringsstOdec vid nybyggnation. Bostadsbranschen behOver stabila och lang
siktiga villkor d det är en lang process innan byggnation kommer gang och innebär stora
investeringar. UcOver detta sá kommer bolaget fOr act fortsatt erbjuda ett tryggt och actrakcivt
boende fortsätta att arbeta med boendeinflytande, fortsatt prioritering pa vára ucemiljOer,
moderni5ering och tillgänglighecsanpassning av bostadslägenheter och fortsatt hOg kundservice
(Or vâra kunder. Under 20)9 kommer fokus ligga mom digital verksamhetsuweckling bade
internt mom foretaget oth externt. Klimatfrágorna är ocksâ viktiga (Or framtiden och det är
viktigt act bolaget arbetar med decta dels genom Iángsiktiga strategier och vägval samt att Oka
fOrucsättningarna (Or hyresgästerna “dec ska vara Iatt att gOra rätt”.

Gislaved Energi Koncern AS
Koncernen sb i sin fortsatca verksamhet pa ett effekcivt sätt erbjuda Ieveranssäkra och pris
varda energilOsningar till kunderna. Koncernen fortsätter att tillsammans med dotterbolagen
främja utvecklingen av ett hâtlbart samhälle.

Gisletorp Lokaler AS
Framtiden är i mycket hOg grad beroende pa act verksamheten pa Scandinavian Raceway far
ett tillstând som ger bolagec, I samarbete med arrendatorerna, ekonomiska mOjlighecer act
utveckla motorbanan till en attraktiv anläggning och besOksmál i regionen.

Enter Gislaved AS
Viktiga frgor är Oversikt plan och strategiska markfrágor fOr etableringar, bostäder,
infrastruktur, krafdOrsorjning, kompetens(OrsOrjning och attraktivicetshOjande invesceringar.
Det skapar posicivitet och framtidscro. Vi lagger fokus pa act utveckla besOksnäring och handel.
Vi kommer även fortsättningsvis act lägga stort fokus pa act initiera och driva ucvecklingen av
industriefl fOrnye)se mom energiopcimering och fossilfria fordon och transporter som starker
kommunens och fOretagens konkurrenskraft och position. Digitalisering och nya plattformar
for effektivt resursucnyttjande fOrstärks. Detta sker i samverkan med andra nätverk for bäsca
effekcivicet och resultat.
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Handelser efter balansdagen

Moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB
Inga väsentliga händelser bar uppstâtt efter balansdagen.

AB Gislavedshus
Köpekontrakt är skrivet om forsäljning av en fastighet I Burseryd. Den kommer att genomföras
under 2019 förutsatt att págâende fastighetsreglering blir genomförd. Under 2019 ska en
nybyggnation starta pa Skomakargärdet I Gislaved. Aven byggnation pa Malmgatan 17 beräknas
komma igàng under 2019.

Gislaved Energi Koncern AB
Inga vsentIiga händelser bar uppstâtt efter balansdagen.

Gisletorp Lokaler AB
Ombyggnation av räddningsstationen har slutbesiktigats och entreprenaden godkänts.

Enter Gislaved AB
Inga väsentliga händelser har uppstátt efter balansdagen.

Utlátande om verksamheten
Den verksamhet som bedrivits av Gislaveds Kommunhus AB, org.nr 559084-6191, under
föregàende kalenderár har, enligt bedömning, varit förenlig med det fa5tställda kommunala
ändamàlet och utförts mom ramen for de kommunala befogenheterna.

Flerirsjämforelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Koncernen 2018 2017

Tkr

Nettoomsättning 334 890 295 247

Resultat efter finansiella poster 31 460 22 538

Balansomsiutning I 021 765 968 783

Antal anställda 65,25 62,25

Soliditet 47,3% 46,2%

Avkastning pa eget kapital 6,5% 5,0%

Nyckeltaisdefinitioner framgâr av not

teV
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Agarförh âl land en
Bolaget r helägt av Gislaveds kommun, org nr 212000-051 4

Forandring av eget kapital

Koncern

Aktiekapital

I 000

Su mma
eget kapital

447 549

-I 424

10000

27 040

Moderbolaget

S

Eget kapital 2018-01-01

Utdelning enligt beslut av rstimman

Aktieägartillskoct

Arets resultat

Annat eget kapital
inki. ârets resultat

446 549

-l 424

(0000

27 040
Egetkapital20l8-12-0I I 000 482 165 483 I65

Aktiekapital

I 000

Overkursfond

9 348Eget kapital 2018-01-01

Utdelning enligt beslut av ârstämman

Aktieägartillskott

Arets resultat

Balanserad
vinst

I 574

-I 424

10000

2 274

Summa
eget kapital

I I 922

-I 424

10000

2 274

Egetkapkal2ol8-12-0I I 000 9348 12424 22772
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Förslag till vinstdisposition

Till àrstämmans förfogande star foljande vinstmedel:

Overkursfond 9 347 500
Balanserad vinst 10 150 490
Arets resultat 2 274 499

kronor 21 772489

Styrelsen foreslâr at vinstmedlen disponeras sá at

till aktieägarna utdelas 1800 kr per aktie, tatalt I 800 000
i fly räkning överförs 19 972 489

kronor 21 772489

Styrelsens yttrande over den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen föreslâr att till aktieägarna OverfOrs I 800 000 kronor i farm av utdelning. Den
föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet fran 92 pracent till 85 procent. Soliditeten
är mot bakgrund av at bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lOnsamt betryggande.
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthâllas pa en likaledes becryggande nivá.

Styrelsens uppfatcning är at den fOreslagna utdelningen ej hindrar bolaget fran att fuligOra sina
fOrpliktelser pa kort och lang sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed fOrsvaras med
hänsyn till vad Sam anfOrs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (forsiktighetsregeln).

Utdelningen kommer at betalas under juni 201
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Koncernresultaträkning

Beloppitkr Not 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Aktiverat arbete pa egen räkning

Ovriga rörels&ntkter

Summa rorelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Râvaror oth färnàdenheter

Ovriga externa kostnader

Personal kostnader

Ovriga rörelsekostnader

Avskrivningar

Summa rorelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat fran finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resulmtposter

Ovriga finansiella kostnader

Summa resultat fran finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt pa ârets resultat

Arets resultaUVinst

-105 305

-124 378

-32 758

-6

-37 975

39411

317

6 -8268

-7951

31 460

Hanfarligt UI? moderf&etogets dgare 27040

±t’it4/to -

l0

334 890

I 210

3 733

339 833

295 247

2 228

7 302

304 777

3

4

9,10,11,12

-300 422

-82 324

-116 502

-31 531

-2

-35 962

-266 321

38 456

88

-16 006

-15 918

22 538

-4 179

18 359

7 -4420

27 040
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Koncernbalansrakning

Beloppitkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Fin ansiella anläggningstillgângar

Andelar i intresseforetag

Fardrngar has intresseforetag
Lângfristiga fordringar

Summa anläggningstillgângar

OMSATTNINGSTILLGANGAR

Varulager, mm

Râvaror och fornadenheter

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Ovriga kortfrisciga fordringar

Förutbemlda kostnader och upplupna intäkter

Akcuella skattefordringar

Kortfristiga ploceringar

I(assa och bank
Kassa oth bank

Summa omsättningstillgângar

SUMMA TILLGANGAR

JJ{4JZ Cty -

19596

2 172

Ii 18733

2 088

122 378

I 021 765

29 100

547 762

193 858

81 453

II

TILLGANGAR

ANLAGGNINGSTILLGANGAR

Immateriella anldggningstillgàngar

Balanserade utgifter for utvecklingsarbete

MaterieUo anlBggningstillgângor

Byggnader och mark

Förvakningsfastigheter

Maskiner och inventarier

Págâende nyanIggningar

9 2110

42 630

2 269

I0

II 566649

12 254738

13 32717

14 15

IS 180

16 348

15

ISO
362

899 387

2 198

854 999

I 650

I 3 777

I 596

15 336

0

64 982

16 443

113 784

43 778

18 33813

968 783
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Koncernbalansräkning

Belopp I tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCR SKULDER

Eget Kapitcl

Aktiekapital
Annat eget kapital ink!. ârets resultat

Summa eget kapital

Avsöttningar

Avsättningar for pensioner och Iiknande fOrpliktelser
Uppskjucna skatter

Summa avsättningar

Lângfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa Iángfristiga skulder

Konfristiga skidder

Skulder till kreditinstitut

LeverantOrsskulder

Aktue!la skatteskulder

Upplupna kostnader och fOrutbetalda intkter

Ovriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

220

40 685

40 905

3 654

42 457

0

968 783

I

I 000
482 165

I 000
446 549

483 165 447 549

220

42 389

42 609

410 343

410 343

19

20

21

22

23

402 969

402 969

3411

36 279

0

29 557

16401

85 648

I 021 765SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2768!

3 568

77 360
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Kassaflödesanalys for koncernen

Beloppitkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Ràrelseresultat

Justering for poster mm som inte ingâr i kassaflOdet
ErhIIen ränta och liknande poster

Erlagd ränta ccli Iiknande poster

Betald nkomstskatt

Kassaflöde fran Iöpande verksamheten fore
fOrändringarav rörelsekapital

317 88

-8268 -16006

-7017 -4 179

62418 54321

Kassafi6de fran fdrdndringar I rorelsekapital

Okning/minskning varulager

Okning/minskning av rOrelsefordringar

Okning/minskning av rOrelsekostnader

Kassafföde fran den Iopande verksamheten

-548

-9 792

10744

62 822

168

140 326

28 534

223 349

Investeringsverbamheten

FOrvärv av materiella anlàggningstiIIgngar

Försäljning av materiella anläggningstillgângar
Forsäljning/amortering av Ovriga finansiella
anläggningstillgângar

Okning/minskning av kortfristiga placeringar

____________

Kassaflode fran investeHngsverksamheten -61 159

Finansieringsverksamheten

Upptagna In

Utbetald utdelning

ErhIIet aktieägartillskott

Okninglminskning kortfristiga finansiella skulder

___________

Kassaflöde fran finansieringsverksamheten

Arets kassaflOde

Likvida medel vid ârets början

Likvida medel vid árets slut
20 734

I 6

(141- clii) A
13

39411

37975

38456

35 962

-82 383

6

14

21 204

-240 09

I 157

45

-64 982

-303 889

24 502

0

0

-2 574

21 928

7374

-I 424

10000

-243

15 707

17370 -4291

16443

33813



Moderbolagets resultaträkning

Gislaveds Kommunhus AS Org nr 559084-619 I

Beloppitkr Not 2018 2017

Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter

96

96

0

0

Ovriga externa kostnader 3 -142 -50

Summa rorelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat fran finansiella poster

-142

-46

-50

-50

Utdelning S

Summa resultat fran finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Skatt pa ârets resultat

Arets resultat

J4ht

2320 1624

I 574

0

0

2274 (574

14

2 274

0

0
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Moderbolagets balansräkning

Beloppitkr Not 2018-12-31 2017-12-3

4217

TILLGANGAR

Anläggningstillgângar

Finansiella anldggningstillgângar

Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgângar

Omsättningstillgángar

Konfristiga fordringar

Fordringar has kancernföretag

Ovriga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa omsäftningstillgângar

Summa tillgângar

61jfr L.J

15

20248 102488

18

10248

7

20 248

50

14

4 466

4 530

24 777

I 723

I 730

I I 978

“V
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Moderbolagets balansräkning

Beloppitkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bun det eget kapital

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Overkursfond

Balanserad vinst

àrets resutat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernforetag

Skuld till Gislaveds kommun

Summa skulder

16

I 000 I 000

9 348

10 150

2 274

22 772

0

442

I 563

2 005

24 777

9 348

0

I 574

I I 922

37

0

20

56

I I 978Summa skulder och eget kapital
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Kassaflödesanalys for moderbolaget

Beloppitkr Not 2018 2017

Den Iöpande verksomheten

Rorelseresultat

Erhállen utdelning

Erlagd ränta

Kassaflode ft-in lopande verksamheten

fore förändringar av rörelsekapital

Okning/minskning övriga rörelsefordringar

Okning/minskning övriga rärelseskulder

KassaflOde fran den Iöpande verksamheten

-57 -7

1950 56

1893 49

Investeringsverksamheten

KassaflOde frin den IOpande verksamheten

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning

Kassaflöde frin finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medel vid árets början

Likvida medel vid irets slut

0

-1 424

-1 424

2 743

1 723

4466

0

0

0

I 623

100

‘7

-46 -50

2320 1624

2274 1574
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Noter, gemensamma for moderbolag och koncern

Not I Redovisning- och värderingsprinciper

Bolagets rsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt àrsredovisningslagen ach
Bakföringsnämndens allmänna râd BENAR 2012:1 Ars- och kancernredavisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade 1 jämförelse med fOregende ár.

Koncernredovisning
I kancernredovisningen ingár dotterfOretag där moderbalaget innehar mer 100 % av rösterna,
eller pi annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bakslut är uppräat enligt fOrvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens
egna kapital vid fOrvärvet, fastställt scm skilinaden mellan tillgàngarnas och skuldernas verkliga
värden, elimineras I sin heihet. I koncernens egna kapital ing3r härigenom endast den del
dotterbalagens egna kapital Sam tillkammit efter fOrvärvet.

I moderföretagets bokslut redovisas andelar I dotterfOretag till anskaffningsvärde med avdrag
for eventuella nedskrivningar. Scm utdelning Iran dctterfOretag redovisas endast erhállen av
vinstmede scm intjänats efter forvärvet.

Intäkter
FOrsäljning av varar redovisas vid leverans av pradukter till kunden, i enlighet med
fOrsäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag for moms och rabatter. I koncern
redavisningen elimineras koncernintern fOrsäljning.

Ovriga intäkter sam intjänats intäktsredcvisas enligt fOljande:
Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser
Anslutningsavgifter: vid försaljningstillfället
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
Erhâllen utdelning: när rätten att erhâlla utdelning bedOms scm saker
Tjansteuppdrag: den takt det udOrs ach faktureras

Lânekostnader
Unekostnader redovisas scm kostnader i den period till vilken de hänfOr 51g.

Inkomstskatter
Redavisade inkomstskatter innefattar skatt scm skall betalas eller erhallas avseende aktuellt
âr, justeringar avseende tidigare ârs aktuella skatt, fOrändringar I uppskjuten skatt samt andel i
intressebolags skatt.

Värderingar av samtliga skatteskulder/-fardringar sker till naminella belopp ach gOrs enligt de
skatteregler oth skattesatser scm är beslutade eller scm är aviserade och med star säkerhet
kommer att kstställas.

For poster scm redovisas I resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt met eget
kapital, redovisas met eget kaPital.py
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Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden pa alla temporära skilinader scm
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden pa tillgângar och skulder. De
temporära skillnader scm uppkommer mellan redcvisade och skattemässiga vrden pa till
gângar cch skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkammit genom
avskrivningar av fastigheter och skattemässiga underskott.

Uppskjuten skattefcrdran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas met överskott
vid framtida beskattning.

I moderbolaget redovisas — pa grund av sambandet mellan redovisning och beskattning — den
uppskjutna skatteskulden pa obeskattade reserver, sam en del av de obeskattade reserverna.

Materiella anläggningstillgángar
Materiella anliggningstillgângar redovisas till anskaffningsvarde minskat med avskrivningar.
Utgifter for förbättringar av tillgângars prestanda, utöver ursprunglig nivá, ökar tillgángens
redcvisade värde. Utgifter for reparation och underhâll redovisas som kostnader. Vissa lane
kostnader aktiveras, se avsnitt am lânekostnader.

Ränta pa kapital sam har Iânats fOr att finansiera tillverkningen av en tillgáng räknas in i
anskaffningsvärdet till den del räntan hanfOr sig till tillverkningsperiaden. Ovriga lànekostnader
redovisas scm kostnader.

I moderbolaget och Ovriga koncernbolag redovisas samtliga lânekostnader sam kostnader i
den period de uppkommer.

Fastigheter sam inte används av koncernfOretag och scm innehas fOr lángsiktig uthyrning,
klassificeras i koncernens redovisning sam fOrvaltningsfastigheter.

När en komponent i en anlaggningstillgang byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Materiella
anläggningstillgângar skrivs av systematiskt over tillgàngens bedOmda nyttjandeperiod. När
tillgângarnas avskrivningsbara belcpp fastställs, beaktas i fOrekommande fall tillgângens rest
värde.

Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiad och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används fOr Ovriga typer av materiella tillgângar. FOljande avskrivningstider tillämpas:

Byggnadskompcnenter: Antal âr
Markanläggning 15-40
Stomme ach grund 100
Stamkomplettering/innerväggar!rumsavgränsningar 50-100
Fasad/fasadbekladnad 40-80
Yttertak/yttertaksbeklädnad 25-50
VA Iedningssystem 40-50
Värme, sanitet, sprinkler 45-50
Ventilation/kyla 25
FOnster 35-50
Hissar/transporter 30-33
Hyresgästanpassning

wtD
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Kdksinredning 30-50
El/elledningar, tele 33-50
Styr- och övervakningssystem 20
Inre ytskikt och vitvaror 10
Toaletter 25
Restpost 20-50

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stOdet kommer att
erhâiias oth koncernen kommer att uppfylla alia därmed sammanhängande vilikor.

Statliga stöd som hänför sig till fOrväntade kostnader redovisas som forutbetalda intakter.
Stödet intäktsförs i den period ci de kostnader uppkommer som det statliga stodet är avsett
att kompensera.

Statliga stOd fOr anskaffning av materiella anläggningstillgángar reducerar tillgângens redo
visade värde.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i baiansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantOrsskulder, Iâneskulder och
derivatinstrument. Instrument redovisas i balansräkningen när bolagen blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgângar tas bort fran balansräkningen när rätten att erhâlla kassaflöden fran
instrumentet har IOpt ut eller överförts och koncernen har OverfOrt i stort sett alla risker och
fOrmâner som är förknippade med äganderãtten.

Finansiella skulder tas bort (ran baiansräkningen när fOrpliktelserna har reglerats oiler pa annat
sätt upphOrt.

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar redovisas som omsattningstillgángar till det belopp som fOrvntas Hi inbetalt
efter avdrag for individuellt bedOmda osäkra kundfordringar. Fordringar med förfallodag mer
an 12 mânader efter balansdagen redovisas som anlggningstiIlgângar.

Lâneskulder och leverantOrsskulder
Lâneskulder och leverantOrsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag fOr
transaktionskostnader. Skiijer sig det redovisade beloppet fran det beiopp som ska âterbetalas
vid fOrfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden sam räntekostnad Over lánets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstImmer vid fOrfallotidpunkten dot
redovisade beloppet och det belopp som ska áterbetalas.

Andra lângfrisciga värdepappersinnehav
Posten bestar huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgàngar.
Innehaven innehas pa lang sikt. Tillgángar ingàende i posten redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning varderas aktierna till anskaffningsvärde med
bedOmning av nedskrivningsbehov fOreligger. De räntebärande tillgángarna redovisas i efter
fOljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
minskat med eventuell reservering for värdeminskning.
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Ränteswappar
Botagen innehar derivat i form av elterminer, elcertifikatsterminer och ränteswap. När innehav
är I säkringssyfte värderas inte derivaten i bolagens balansräkning, utan resultateffekten
redovisas vid förfall. Omfattningen framgr nedan.

lnnehav utan säkringssyfte värderas enligt LVP, dvs. till dec lägsta av anskaffningsvärde och
verkligt värde.

Varulager
Varulager vrderas, med tillämpning av fOrst-in först-ut-principen, till det Iägsta av
anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvàrdet pa balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen bar en legal eller informell fOrpliktelse till fOljd av
inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflOde av resurser krävs for att reglera
âtagande an att sâ inte sker, oth beloppet bar kunnat beräknas pa ett tillfOrlitligt sätt.

Kassaflödesanalys
KassaflOdeanalys upprättas enligt indirekt meted. Det redovisade kassaflOdet omfattar endast
transaktioner som medfor in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av ársredovisning enligt K3 kräver act fOrecagsledning och styrelse gör antaganden
om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet I uppskattningar pa balansdagen som
innebär en betydande risk fOr en väsentlig justering av de redovisade värdena fOr tillgangar och
skulder I framtiden. Det gOrs ocksá bedOmningar som bar betydande effekt pa de redovisade
beloppen i denna ârsredovisning.

Uppskattningar och bedOmningar baseras pa historisk erfarenhet och andra faktorer som
under râdande fOrhâllanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
bedOmningar används sedan fOr an fastställa redovisade värden pi tillgángar och skulder som
inte framgâr tydligt fran andra källor.

Uppskattningar och bedOmningar ses over ârligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedOmningar kan komma att awika fran nuvarande
uppskattningar och bedomningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas I resukaträkningen
under dec räkenskapsâr som ändringen görs samt under framtida rakenskapsar em ändringen
pâverkar bade aktuellt och kommande räkenskapsàr.

Viktiga uppskattningar och bedOmningar beskrivs nedan.M{y
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Effekter av elnätsreglering
I bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av foreskrifter fran Energimarknadsinspektionen.
De avgifter scm elnätsverksamheten tar ut av sina kunder ligger klart Iägre an vad scm är
tillátet.

Prövning av nedskrivningsbehov for immateriefla cch materiella anlä22ningstiflgângar
Bolaget har betydande varden redovisade i balansräkningen avseende immateriella och
materiella anlaggningstillgangar. Dessa testas for nedskrivningsbehov I enli;het med de redo
visningsprinciper scm beskrivs i Not I Redovisnings- oth vdrderingsprinciper. Atervinningsvärden
for kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt
värde minus fOrsäljningskcstnader. FOr dessa berakningar mäste vissa uppskattningar göras
avseende framtida kassaflOden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis
avkastningskrav.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar I sin balansräkning uppskjutna skattefordringar cch skulder vilka fOrväntas
bli realiserade I framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter mâste vissa
antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser scm hänfOr sig
till skilinaden mellan i balansräkningen redcvisade tillgângar och skulder och motsvarande
skattemassiga värden.

Uppskattningarna inkluderar avon att skattelagar och skattesatser kommer vara ofOrandrade
samt att gällande regler fOr utnyttande av fOrlustavdrag into kommer att ändras.

Not 3 Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

_______________________________

2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdraget 381 376 27 29

Skatterádgivning och övrig râdgivning 151 141 0 0

Summa 532 517 27 29
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Not 4 LOner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget

__________________________________

2018 2017 2018 2017

Medelantalet anstöllda

Kvinnor 15 14 0 0
Man si 49 0 0

Totalt 66 63 0 0

LOner, ersOftningar, sociala avgifter

oth pensionskostnader

Loner och ersättningar till styrelsen och 3 625 4 230 0 20

verkställande direktOren

LOner och ersättningar till Ovriga anställda 14516 12591 0 0

Sociala avgifter enligt lag och anal II 542 II 547 0 0

Pensionskostnader 3 075 3163 0 0

Totalt 32758 31531 0 20

StyrelseledamOter och Iedande

befattningshavare

Antal styrelseledamOter pa balansdagen 26 26 5 5

Kvinnor 12 II 4 4

Man 14 15 I I

Totalt 26 26 5 5

Antal verkstäIlande direktOren och andra 5 5 I I

ledande befattningshavare

Kvinnor 2 2 I

Man 3 3 0 0

Totalt 5 5 I
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Not 5 Resultat ft-in andelar I koncernfdretag

Moderbolaget

2018 2017

Utdelningar 2 320 I 624

Summa 2 320 I 624

Not 6 Räntekostnader och Iiknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

_____________________________

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader -8268 -16 006 0 0

dvriga finansiella kostnader 0 0 0 0

Summa -8268 -16 006 0 0

Not 7 Skatt pa irets resultat

Koncernen Moderbolaget

____________________________________

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt -2716 -2551 0 0

Uppskjuten skatt -I 704 -I 628 0 0

Skatt pi irets resultat -4 420 -4 179 0 0

Redovisat resultat fore skatt 31 460 22 780 2 274 I 574

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -6 921 -4 936 0 0

Skatteeffekt av ej avdragsgilla koscnader/ I 154 I 0 0

ej skattepliktiga intäkter

Skatteeffekt av skattemässiga 2014 8 0 0

justeringar/avskrivningar

Skatteeffekt av schablonränta pa 2 -7 0 0

periodiseringsfond

Skatt hänfOrlig tilt tidigare är -669 755 0 0

Skatteeffekt av skattemassigt underskott 0 0 0 0

Redovisad skattekostnad -4 420 -4 179 0 0
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Not 8 Andelar i koncernforetag

Moderbolaget
2018

Ingàende anskaffningsvärde 10 248
Aktieägartillskott 10 000
Utgâende redovisat värde 20 248

lnnehav av andelar I dotterfàrecag utgärs av föliande:

Koncernen Org nr Sate Kapitalandel
Gislaved Energi Koncern AB 559079-2932 Gislaved 100%
AB Gislavedshus 556053-5204 Gislaved 100%
Enter Gislaved AR 55666 1-9861 Gislaved 100%
Gisletorp Lokaler AB 556090-7734 Gislaved 100%

Andelarl
Kapital- antal Bokfort värde

Moderbolaget andel Röstandel aktier 2018
Cislaved Energi Koncern AR 100% 100% 5 000 10 500
AR Gislavedshus 100% 100% 82 500 8 250
Enter Gislaved AB 100% 100% 10 298
Gisletorp LokalerAB 100% 100% II 000 I 200
Summa 98510 20248

Not 9 Balanserade utgifter for utvecklingsarbete

Koncernen

2018 2017

lngáende anskaffningsvärden 2 989 2 989

Inköp 144 0
Utgende ackumulerade
anskaffningsvärden 3 133 2989

Ingáende avskrivningar -720 -430

Arets avskrivningar -303 -290

Utgáende ackumulerade avskrivningar - I 023 -720

Utgiende restvärde enligt plan 2 110 2 26J
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Not 10 Byggnader och mark

Koncernen

2018 2017

lngàende anskaffningsvärden 49 941 48 145

Inkop 14945 1796
Utgâende ackumulerade
anskaffningsvärden 64 886 49 941

Ingâende avskrivningar -20 841 -19 610

Aretsavskrivningar -1415 -I 231

Utgáende ackumulerade avskrivningar -22 256 -20 841

Utgâende restvärde enligt plan 42630 29 100

Not II Forvaltningsfastigheter

Koncernen

2018 2017

Ingâende anskaffningsvärden 848 917 767 549

lnkop 38395 81368
Utgáende ackumulerade
anskaffningsvarden 887312 848917

lngáende avskrivningar -331 733 -314 949

Arets avskrivningar -18 388 -16 784

Utgáende ackumulerade avskrivningar -350 121 -331 733

lngende uppskrivnngar 30 578 32 370

Forsäljning/Utrangering under áret 0 -656

Arets avskrivningar pa uppskrivet belopp -l 120 -I 136

Utgâende ackumulerade uppskrivningar 29 458 30 578

Utgâende restvärde enligt plan 566 649 547
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Not 12 Maskiner och inventarier

Gislaveds Kommunhus AS Org nr 559084-619 I

lngáende anskaffningsvärden

Inkop

Forsäljningar och utrangeringar

Omklassificeringar
Utgáende ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingâende avskrivningar

Farsäljningar och utrangeringar

Arets avskrivningar

Om klassificeri ngar

Utgende ackumulerade avskrivningar

-201 462

2 126

- I 6 748

0

-216 085

-185 659

717

-16 520

0

-201 462

Ingâende nedskrivningar

Försäjningar och utrangeringar

Utgâende ackumulerade nedskrivningar

-2 860

2 860

0

-2 860

0

-2 860

Koncernen

2018 2017

‘%v
27

Koncernen

20 I 8

398 180

77 633

-4991

20 I 7

392 175

6 722

-7 I 7

0

398 180

0

470 822

Utgâende restvarde enligt plan

Not 13 Pigâende nyanläggningar

254738 193858

Koncernen

2018 2017

Ingáende nedlagda kostnader 81 453 37 625

Under áret nedlagda kostnader 65 425 137 807

Omklassificeringar 0 0

Under áret genomfàrda omfordelningar -l 14 161 -93 979

Utgâendenedlagdakostnader 32717 81 453

Not 14 Andelar I intressefóretag

Summa andelar I intresseforetag IS
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Not IS Fordringar Ems intresseföretag

Koncernen

Summa fordringar hos intresseföretag

Not 16 Lingfristiga fordringar

Summa Iângfristiga fordringar

Koncernen

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

Upplupna intäkter

Ovriga poster

Summa

Mod erbolaget

2018 2017

0 0

Not IS Likvida medel

Kassamedel

Banktillgodohavanden

Kortfristiga placeringar

Model pa koncernkonto

Likvida model i kassaflodesanalysen

Kontona ingár I Gislaveds kommuns koncernkontostruktur med en totalt

om 100 mnkr.

Moderbolaget

2018 2017

0 0

4466 1723

beviljad kreditlimit

Koncernkonto utgör I juridisk mening en fcrdran pa Gislaveds kommun. Do regelverk scm

styr koncernkcntona är av sádan karaktar att fordran I redovisningssammanhang ses scm at

ordinärt bankkonto.

5 %Wo 28

2018 2017

180 180

2018 2017

348 362

Koncernen

2018 2017

20 0

15 992

2 72 I

18733

13348

I 988

15336

0 0

0 0

o 0

Koncernen

2018 2017

0 0

33813 16443

0 0 0 0

0 0 0 0

33813 16443 4466 1723
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Not 19 Avsattningar far pensioner och Iiknande fdrpliktelser

Koncernen Moderbolaget

_______________________________

2018 2017 2018 2017

Summa pensionsavsäftningar 220 220 0 0

Not 20 Uppskjuten skatt

Koncernen

_______________________________________________________

2018 2017

Skilinaden mellan a ena sidan den inkomstskatt scm har redovisats

I resultatrakningen samt a andra sidan den inkomstskatt scm beläper

sig pa verksamheten utgörs av

Underskatt 0 0

Skulder 592 672

Summa 592 672

Belopp scm kvittas mat uppskjutna skatteskulder -592 -672

Uppskjutna skattefordringar som redovisas I balansrakningen 0 0

Uppskjutna skatteskulder 9 779 9 253

Obeskattade reserver 33 202 32 104

Maskiner 0 0

Utsläppsrätter 0 0

Byggnader cch mark 0 0

Summa 42981 41 357

Belopp scm kvittas mot uppskjutna skattefcrdringar -592 -672

Uppskjutna skatteskulder som redovisas I balansrakningen 42 389 40 685
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Not 21 Ôvriga skulder till Icreditinstitut och övriga lângfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

________________________________

2018 2017 2018 2017
Rantebärande skulder och FBrfallotider

Skulder till kreditinstitut 410 343 402 969 0 0
scm förfaller mom 5 ár

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0
scm forfaller efter 5 ár

__________

Summa 410343 402969 0 0

Not 22 Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Koncernen

2018 2017

Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut 3 411 3 654

Not 23 Upplupna kostnader och fórutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Upplupna räntekostnader 0 0 0 0
Upplupna personalkostnader 3 882 3 900 0 0
Elinköp och varmemnkop 10 144 3406 0 0
Förutbetalda intäkter 0 0 0 0
Förutbetalda hyror 0 9291 0 0
Ovriga poster 15531 11084 0 0

Summa 29557 27681 0 0

Not 24 Eventualforpliktelser

Koncernen

2018 20)7

Fastigo 311 302

Borgensforbindelser 0 0

Summa ansvarsforbindelser 311 302
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Not 25 Förslag till vinstdisposition

Till ársstmmans forfogande star följande vinstmedel:
Overkursfond 9 347 500
Balanserad vinst 10 150 490
Arets resultat 2 274 499
kronor 21 772489

Styrelsen foreslár at vinstmedlen disponeras sâ at
Till aktieägarna utdelas I 800 kr per aktie, tatalt I 800 000
i fly räkning overfors 19 972 489
Kronor 21 772489

Not 26 Händelser efter balansdagen

Moderbolaet Gislaveds Kommunhus AB
Inga väsentliga händelser bar uppstâtt efter balansdagen.

AR Gislavedshus
Köpekontrakt är skrivet om försaljning av en fastighet I Burseryd. Den kommer att
genomföras under 2019 forutsatt at pâgáende fastighetsreglering blir genomford. Under
20 19 ska en nybyggnation starta pa Skomakargardet I Gislaved. Aven byggnation pa
Malmgatan 17 beräknas komma igang under 2019.

Gislaved Energi Koncern AB
Inga väsentliga händelser bar uppstàtt efter balansdagen.

Gisletorp Lokaler AB
Ombyggnation av räddningsstationen har slutbesiktigats oth entreprenaden godkänts.

Enter Gislaved AR
Inga väsentliga händelser har uppstâtt efter balansdagefl11J
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Revisionsberäilelse
Till bolagsstamman I Gislaveds Kommunhus AB, org.nr 559084-6191

Rapport om ârsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfOrt en revision av lirsredovisningen orb koncernredovisningen fOr Gislaveds Kommunhus AB fOr hr
2018.

EnIigt mm uppfattning liar ärsredovisningen och koncernredovisningen upprättats I enlighet med
ârsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätMsande bud av moderbolagets orb koncernens
finansiella stäflning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat orb kassafibde for flret enligt
àrsredovisningslagen. FOrvaltningsberättelsen är fOrenlig med Arsredovisningens och koncernredovisningens
Ovriga delar.

Jag tillstyrker därfOr att bolagsstämman faststliller resultaträkningen orb balansräkningen fOr moderbolaget orb
koncernen.

GrundfOr uttalanden

Jag har utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsniftet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i fOrh5llande till
moderbolaget orb koncernen enligt god revisorssed i Sverige orb bar i Ovrigt fiallgjort mill yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser all de revisionsbevis jag bar inhämtat är tilirOckliga och ändamâlsenliga som grund fOr mina
uttalanden.

Styre?sens och verkställande direktörens ansuar

Det Or styrelsen och verkstOllande direktOren som liar ansvaret fOr att ârsredovisningen orb
koncernredovisningen upprOllas orb att de ger en rOttvisande bUd enligt ãrsredovisningslagen. Styrelsen orb
verkstiillande direktOren ansvarar Oven fOr den interna kontroll som de bedOmer Or nOdvOndig fOr all upprOtta en
Arsredovisning orb koncernredovisning som inte innehãller nägra vOsentliga felaktigheter, vare sig dessa heror ph
oegentligheter eller misstag.

Vid upprOttandet av àrsredovisningen orb koncernredovisningen ansvarar styrelsen orb verkstOllande direktOren
for bedOmningen av bolagets orb koncernens fOrmhga att fortsOtta verksambeten. Dc upplyser, nOr sO Or
tillOmpligt, om fOrbOllanden som kan phverka fOrmOgan att fortsOtta verksamheten orb att anvOnda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillOmpas dock inte om styrelsen och verkstiillande direktOren avser
att lilwidera bolaget, upphOra med verksamheten eller inte bar nOgot realistiskt alternativ till att gOra nOgot av
detta.

Reuisorns ansvar

Mina mfd Or att uppnO en rimlig grad av sOkerbet om huruvida Orsredovisningen orb koncernredovisningen som
helbet inte innehOfler nOgra vOsentilga felaktigheter, vare sig dessa beror ph oegentligheter eller misstag, orb att
lOmna en revisionsberOttelse som innehOller mina ullalanden. Rimlig sOkerhet Or en hOg grad av sOkerhet, men Or
ingen garanti fOr att en revision som utfOrs enligt ISA ocb god revisionssed i Sverige alitid kommer att upptOcka
en vOsentllg felaktighet om en shdan finns. Felaktigbeter kan uppsth p11 grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara vOsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrvOntas pOverka de ekonomiska beslut som
anvOndare fattar med grund i Orsredovisningen orb koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mill ansvar fOr revisionen av Orsredovisningen och koncernredovisningen finns ph
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning Or en del av
revisionsberOttelsen
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Rapport om andra krav euhigt lagar och andra fdrfaflningar

Uttalanden

Utöver mm revision a” flrsredovisningen och koncernredovisningen bar jag iiven utfOrt en revision av styrelsens
och verkställande direktOrens förvaltning für Gislaveds Kommunhus AB für âr 2018 samt av fOrslaget till
dispositioner betrüffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tiflstyrker att bolagsstOmman disponerar vinsten enligt fOrslaget i fOiwaltningsberiittelsen och beviljar
styrelsens ledamOter oth verkstOllande direktören ansvarsfrihet for rOkenskapsret.

Grundfdr uttalanden

Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nOrmare I avsmttet
Revisorns ansvar. Jag Or oberoende I fbrhällande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i Ovrigt flillgjorl mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser aft de revisionsbevis jag bar inhOmtat Or tillrOckliga orb OndamAlsenliga son grund für nina
uttalanden.

Stzjrelsens och verkstallande direktörens ansuar

Det Or styrelsen son bar ansvaret für fOrslaget till dispositioner betrOffande bolagets vinst eller fOrlust. Vid fdrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av on utdelningen Or fOrsvarlig med hOnsyn till de krav
som bolagets orb koncernens verksamhetsart, omfattning och risker stOller p’ stodeken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, Iikviditet och stOilning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar für bolagets organisation och fOrvaltningen av bolagets angelOgenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlOpande bedOma bolagets orb koncernens ekonomiska situation, orb att tillse att bolagets
organisation Or utformad sO att bokfOringcn, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angeliigenheter i
Ovrigt kontrolleras pa ett betn’ggande sOft. Den verkstOllande direktOren ska sköta den IOpande fOrvaltningen
enligt styrelsens riktlinjcr och anvisningar och bland annat vidta de OtgOrder som Or nodvOndiga für aft bolagets
bokfOring ska fullgOras i OverensstOmmelse med lag oth für att medelsfOrvaltningen ska skOtas p0 ett betryggande
siltt.

Revisorns ansvar

Mitt mOl betrOffande revisionen a” fdn’altningen, orb dOrmed mitt uftalande on ansvarsfrihet, Or att inhOmta
revisionsbevis für aft med en rimlig grad av sOkerhet kunna bedOma on nOgon swrelseledamot eller verkstOllande
direlctOren I nOgot vOsentligt avseende:

• foretagit nOgon OtgOrd eller gjort sig skldig till nOgon fOrsummelse som kan fOranleda ersiittningsskyldighet
not bolaget

• p0 nOgot annat sOft handlat i strid med aktiebolagslagen, Orsredoxisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mM betrilifande revisionen av fbrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust, oth dOrmed mitt
uttalande om detta, Or aft med rimlig grad av sOkerhet bedOrna orn forsiaget Or fOrenbgt med aktiebolagslagen.

Rimlig sOk’erhet Or en hOg grad av sOkerhet, men ingen garanti für aft en revision son utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer aft upptOcka OtgOrder eller fOrsummelser son kan fOranlcda
ersOttningsskyldighet not boluget, eller att ett fOrslag till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust inte Or
fOrenligt med aktiebolagslagen.

En vtterligare beskrivning av mitt ansvar für revisionen av fOrvaltningen finns p0 Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning Or en dcl av revisionsberOttclsen.

JOnkOping den 10 april 2019

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

 

Bolaget är moderbolag till Gislaved Energi Koncern AB, 559079-2932, AB Gislaveds hus, 

556053-5204, Gislaveds Näringsliv AB, 556661-9861 och Gisletorp Lokaler AB, 556090-

7734. 

 

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommun 

kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom Gislaveds kommuns 

samlade verksamhet. 

 

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga 

och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde och 

företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen. 

 

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokalisering-, självkostnads- och 
likställighetsprinciperna 

 

Bolaget är helägt av Gislaveds kommun. 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

Detta är Gislaveds Kommunhus Ab:s tredje verksamhetsår. 

 
Gislaveds Kommunhus AB har delat ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,4 mkr efter beslut som tagit 

vid bolagets årsstämma i juni 2018. 

Under året har moderbolaget (GKHAB) fått utdelning från dotterbolagen med 2,3 mkr. 

 

Framtida utveckling 
 

Gislaveds Kommunhus AB har tillsammans med övriga koncernen den stora utmaningen med att 

planera, följa upp och tänka som en kommunkoncern. Då koncernen är ny så är utmaningen med 

koncerntänk fortfarande stor. Flera strukturella delar har arbetats fram och kommer att fortsätta att 

arbetas fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gislaveds Kommunhus AB 

  Org nr 559084-6191 

3 

 

 

Förändring av eget kapital     

     

 

Bundet eget 

kapital Fritt eget kapital  

 Aktiekapital Överkursfond 

Övrigt fritt 

eget kapital 

Summa      

eget kapital 

Eget kapital 2018-01-01 1 000 9 348 1 574 11 922 

Utdelning enligt beslut av årstämmans     -1 424 -1 424 

Aktieägartillskott     10 000 10 000 

Årets resultat     2 274 2 274 

Eget kapital 2018-12-01 1 000 9 348 12 424 22 772 

 

 
 

Förslag till vinstdisposition 

 

Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Överkursfond     9 497 990 

Balanserad vinst   10 000 000 

Årets resultat     2 274 499 

   kronor 21 772 489 

 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

 

till aktieägarna utdelas 1800 kr per aktie, totalt    1 800 000 

i ny räkning överförs    19 972 489 

   kronor 21 772 489 

 

 

 

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 

 

Styrelsen föreslår att till aktieägarna överförs 1 800 000 kronor i form av utdelning.   Den 

föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 92 procent till 85 procent.  

Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamt 

betryggande.  Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 

nivå. 

 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 

sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras 

med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln)  

 

Utdelningen kommer att betalas under juni 2019. 
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Resultaträkning     

Belopp i tkr Not 2018   2017 

     

Nettoomsättning  96  0 

Summa rörelse intäkter  96  0 

     

Övriga externa kostnader  -142  -50 

Summa rörelse kostnader  -142  -50 

     

Rörelseresultat  -46  -50 

     

Resultat från finansiella poster     

Reavinster  0  0 

Räntekostnader  0  0 

Utdelning   2 320  1 624 

Summa resultat från finansiella poster     

     

Resultat efter finansiella poster  2 274  1 574 

     

Bokslutsdispositioner     

Skatt på årets resultat     0 

     

Årets resultat  2 274  1 574 
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Balansräkning     

Belopp i tkr Not 2018-12-31   2017-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 2 20 248  10 248 

     

Summa anläggningstillgångar  20 248  10 248 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Övriga fordringar  64  7 

     

Kassa o bank     

Kassa o bank  4 466  1 723 

     

Summa omsättningstillgångar  4 530  1 730 

     

Summa tillgångar  24 777  11 978 
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Balansräkning     

Belopp i tkr Not 2018-12-31   2017-12-31 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital  1 000  1 000 

     

Fritt eget kapital     

Överkursfond  9 498  9 348 

Balanserad vinst  10 000   

årets resultat  2 274  1 574 

     

Summa eget kapital  22 772  11 922 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  0  37 

Skuld till Gislaveds kommun  2 005  20 

     

Summa skulder  2 005  56 

     

Summa skulder och eget kapital  24 777  11 978 
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Kassaflödesanalys      

Belopp i tkr Not 2018   2017 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat  -46  -50 

Erhållen utdelning  2 320  1 624 

Erlagd ränta     

Betald inkomstskatt       

Kassaflöde från löpande verksamheten  2 274  1 574 

 före förändringar av rörelsekapital     

     

Ökning/minkning övriga rörelsefordringar  -57  -7 

Ökning/minkning övriga rörelseskulder  1 950  56 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 893  49 

     

Investeringsverksamheten       

Kassaflöde från den löpande verksamheten  0  0 

     

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån     

Amortering av skuld     

Erhållet/lämnat koncernbidrag     

utbetald utdelning  -1 424    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 424  0 

     

Årets kassaflöde  2 743  1 623 

Likvida medel vid årets början  1 723  100 

Likvida medel vid årets slut  4 466  1 723 
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Noter 

 

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper 

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrad jämför med föregående år. 

 

Not 2 Aktier och andelar i dotterföretag 

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 

nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet ingår köpeskilling som erlagts för aktierna. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag 

redovisas som intäkt. 

    Moderföretaget 

        2018 

Ingående anskaffningsvärde       10 248 

Aktieägartillskott       10 000 

Utgående redovisat värde       20 248 

     
 

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:   

     
Koncernen   Org nr Säte Kapitalandel 

Gislaveds Energi koncern AB  559079-2932 Gislaved 100% 

AB Gislavedshus  556053-5204 Gislaved 100% 

Gislaveds Näringsliv AB  556661-9861 Gislaved 100% 

Gisletorp Lokaler AB  556090-7734 Gislaved 100% 

   

 

  

Moderbolaget 

Kapital-

andel Röstandel  

Andelar/ 

antal 

aktier 

Bokfört värde 

2018 

Gislaveds Energi koncern AB 100% 100% 5 000 10 500 

AB Gislavedshus 100% 100% 82 500 8 250 

Gislaveds Näringsliv AB 100% 100% 10 298 

Gisletorp Lokaler AB 100% 100%  11 000 1 200 

Summa     98 510 20 248 
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Not 3 Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Överkursfond     9 497 990 

Balanserad vinst   10 000 000 

Årets resultat     2 274 499 

kronor    21 772 489 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

 Till aktieägarna utdelas 1 800 kr per aktie, totalt 1 800 000 

 i ny räkning överförs   19 972 489 

 Kronor 21 772 489 

 

 

 

Gislaved den ___________2019 

 

/Anton Sjodell/ /Carina Johansson/  

 

 

 

 

/Marie-Louise Dinäss/ /Agneta Karlsson/              

 

 

 

/Marie Johansson/                    /Malin Aronsson/     

Ordförande Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits den ____________ 

 

Mats Nilsson 

Auktoriserad revisor 

 

 

 



Årsredovisning 2018
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Kommunstyrelsens  
ordförande har ordet

 Som alltid händer det mycket i kommunen under ett 

år. Det finns mycket positivt att säga om kommunens 

verksamheter och det är därför svårt att välja ut något 

enskilt som vi är särskilt stolta över.
 Sommarhettan 2018 var inte enbart en njutning 

utan fick stora konsekvenser. Sverige härjades av 

skogsbränder och vatten blev en bristvara. Det varma 

vädret slog hårt mot lantbrukarna. Under året har kris

medvetenheten ökat men också medvetenheten och 

stoltheten om hur vi alla som bor i kommunen hjälps åt 

och ställer upp för varandra under kärva tider.

 Jag vill framföra mitt och kommunstyrelsens tack 

till alla medarbetare som under året på olika sätt bidra

git till att utveckla kommunens verksamhet med invå

narna i fokus.

 Invånare, företag, förtroendevalda och medarbetare 

har under året tagit vår fina kommun ett steg vidare in 

i framtiden. Tillsammans kan vi stå rustade för fram
tidens utmaningar.

Carina Johansson

Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att 

de ska sköta ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

• För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en ”god ekonomisk hus-

hållning”

• För ekonomin ska det anges finansiella mål som är 

av betydelse för en ”god ekonomisk hushållning”

• För personalfrågor ska det anges personalpolitiska 

mål som är av betydelse för en ”god ekonomisk 

hushållning”

Vision 2040 och värdegrund
Gislaveds kommun

Kommunplan

Planeringsdirektiv

NÄMNDER 
Grunduppdrag, reglemente, 
mål, resurser och kvalitet

UPPFÖLJNING 
Nämnd

BOLAG 
Bolagsordning, företagspolicy 

och ägardirektiv

UPPFÖLJNING 
Bolag

UPPFÖLJNING 
Verksamheter

VERKSAMHETER 
Grunduppdrag, uppdrag, 
mål, resurser och kvalitet

VERKSAMHETER 
Uppdrag, mål, resurser 

och kvalitet

UPPFÖLJNING 
Verksamheter

Nämnder Bolag

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushåll-

ning att kommunen ska arbeta för att nå visionen utifrån 

vad som anges i de prioriterade målområdena. För de 

prioriterade områdena anges mål för att förtydliga kom-

munfullmäktiges intentioner om vad som för verksam-

heten är god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande 

målområden såsom operativa styrgrupper, nämn-

dernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt 

arbetsgivarfrågor utgör grunden för kommunfullmäkti-

ges uppföljning.

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet 

fyra gånger per år. Vid delår och årsredovisningen görs 

en mer omfattande uppföljning.
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Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå 

på längre sikt. Visionen är ett redskap för styrning av 

den kommunala verksamheten. Gislaveds kommun har 

en vision som är en ledstjärna för hur kommunen öns-

kar utvecklas.

Gislaveds kommun är platsen man gärna  

identifierar sig med och har en god relation till. 

Vision

Uppmärksammar Samverkar

Levererar
Den kommunala organisationen – förtroendevalda och 

förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi: 

• levererar en fungerande vardag för individen, 

• fungerar som informationssamlare, samordnare 

och bas för nätverk, 

• samverkar för en tillgänglig region och effektiv 

resurs användning, 

• uppmärksammar bärarna av den kulturella industri-

kommunen.
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Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika 

värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta 

i den demokratiska processen och att nå inflytande över 

de beslut som tas.

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. 

Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I mötet 

med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att 

de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Gislaveds kommun har respekt för människors olik

heter och vill tillvarata kommunens mångkulturella profil.

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet 

och arbetar för en samhällsutveckling som inte även

tyrar möjlig heterna för kommande generationer.

Värdegrund
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Gislaveds kommuns styrmodell är ett samlingsbegrepp för 

att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma 

arbetssätt för styrning och ledning av kommunen. Den ska 

se till att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i 

verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 

organisation.

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera 

 oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad man 

 fyller styr  modellen med som ska spegla rådande   

politiska  viljeinriktningar.

Styrmodell

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör till

sammans med kommunala och statliga  styrdokument 

verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångs

punkt för arbetet med personalpolitiska mål, finansiella 

mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitets säkra 

verksamheten knyts kritiska kvalitetsfaktorer och  indikatorer 

till grunduppdraget.

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 

Analysera förutsättningar

Säkerställa genomförandet

VISION OCH VÄRDEGRUND

Statlig styrning Kommunal styrning

Verksamhetens grunduppdrag

EKONOMISTYRNING PLAN FÖR UTVECKLING 
AV VERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV
GRUNDUPPDRAGET

Resurs
fördelning

Principer
ekonomistyrning Uppdrag

Mål  plan 
åtgärder

Kvalitets
faktorer

Kvalitets
indikatorer

Följa upp

och

kvalitets

säkra

Planera,

ekonomi,

mål och

kvalitet
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Befolkningsutveckling
Från år 2000 minskade invånarantalet i Gislaveds kom-

mun för att vända till en positiv utveckling år 2014 och 

senare. Utvecklingen de senaste åren beror på att anta-

let människor som flyttar till kommunen från andra län-

der har ökat. 

Befolkningsförändringar
Antalet invånare i Gislaveds kommun har ökat de 

senaste åren. År 2018 ökade antalet med 228 personer.

2016 2017 2018

Födda 323 314 287

Döda 269 274 284

Inflyttade 1 638 1 509 1 495

Utflyttade 1 494 1 412 1 274

Justering 8 14 4

Folkmängd 29 478 29 629 29 857

Folkökning 206 151 228
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In- och utflyttning
Det var främst i åldrarna 20–24 och 25–29 år som in- och 

utflyttningen var som störst. I båda åldersgrupperna var 

utflyttningen större än inflyttningen.

Pendlingsmönster
De senaste åren har både antalet in- och utpendlare 

ökat. Det har även nettopendlingen gjort, vilket innebär 

att utpendlare har ökat i större omfattning än inpend-

lare.

2015 2016 2017

Inpendlare 3 229 3 328 3 325

Utpendlare 3 086 3 100 3 137

Nettopendling 143 228 188
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Välfärd och service
Efterfrågan på förskoleplatser ökade och några avdel

ningar tillkom. Alla som önskade fick en plats inom fyra 

månader, så som lagen kräver. I en enkät från 2017 gav 

vårdnadshavarna snittbetyget 8,8 på en tiogradig skala 

om huruvida barnen känner sig trygga i förskolan.

Ett av fullmäktiges mål är att fler elever i  grundskolan 

ska bli behöriga att söka till ett nationellt gymnasie

program. Av dem som gick ut årskurs 9 var 77,6 pro

cent behöriga (år 2017 var det 78,9 procent). Snittet 

i Sverige var 84,4 procent. En anledning till det låga 

resultatet kan vara att nästan en tredjedel av eleverna 

hade ett annat modersmål än svenska. Räknar man 

ifrån eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra 

åren, var behörigheten 84,5 procent. Det var nästan 3 

procent högre än Skolverkets beräkningar, där man tar 

hänsyn till socioekonomiska faktorer. Andelen behöriga 

lärare var 73 procent, medan rikssnittet var 83 procent 

(år 2017).

I vuxenutbildningens svenska för invandrare hade 

deltagarna bättre resultat än genomsnittet i Sverige.

Orosanmälningarna till individ och familjeomsorgen 

ökade. Det gällde både barn, ungdomar och vuxna. De 

som sökte försörjningsstöd var också fler. En anledning 

var att den tvååriga etableringsperioden för nyanlända 

tog slut för många, som stod utan annan försörjning.

Den nya lagen om utskrivning från sjukhus  började 

gälla. Den innebär att kommunen har tre dagar på 

sig att ordna ett boende för en patient som skrivits 

ut från slutenvård. Det fanns en viss oro för hur kom

munen skulle klara det, men det gick över förväntan 

efter lite svårigheter inledningsvis. Cirka 80 procent av 

 patienterna fick boende inom 24 timmar.

Den torra och heta sommaren ledde till både fler skogs

bränder och till vattenbrist. Eldningsförbud rådde nästan 

hela sommaren och bevattningsförbud infördes under 

två perioder. Räddningstjänsten hjälpte till att fylla på 

dricksvatten i ett 70tal brunnar.

Digitalisering
Hela samhället undergår en stor omvandling när alltmer 

sköts via informationsteknologi och datorer. Digitali

seringen berör de flesta områden i livet. Kommun

invånarna märker till exempel att flera ärenden kan 

uträttas via internet, när kommunen inför etjänster för 

ansökningar, felanmälningar, frågor och synpunkter 

med mera. Barn och elever lär sig hantera digitala läro

medel, de äldres trygghet ökar med hjälp av ny  teknik 

och invånare kan lättare komma i kontakt med kommu

nen via sociala medier.

I förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxen

utbildningen infördes digitala läromedel för flerspråkighet.

Brukare i hemtjänsten fick nyckelfria lås, trygghets

kameror och GPSlarm.

För att alla digitala processer och system i  kommunen 

ska vara säkra och hålla en hög kvalitet drevs  projektet 

På- och avställning. Det resulterade i uppdrag till både 

HRavdelningen och till ITdrift.

I projektet LMS (lärplattform) samlas alla intern

utbildningar, filmer med mera, så att de ska bli lätta att 

nå för alla medarbetare.

Upphandlingen av en ny kommunikationsplattform 

påbörjades. Den införs 2019.

Länets digitaliseringsråd undersökte kommunens 

interna digitala mognad. Gislaveds kommun är bra på 

effektivitet, innovation och balansering, men sämre när 

det gäller användare, teknik och organisation.

Förvaltningarna vill ha fler gemensamma system, så 

att mängden verksamhetssystem minskar och så att det 

blir lättare att samverka över förvaltningsgränserna. De 

vill också öka takten när det gäller att införa nya  etjänster 

och använda molntjänster i större utsträckning. Många 

verksamheter vill också arbeta mer flexibelt och mobilt 

och efterlyser bland annat bättre trådlöst nätverk.

Kommunfullmäktiges grunduppdrag
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Lokalsamordning
En ny modell för hur kommunen ska arbeta med 

 strategisk lokalresursplanering antogs i februari och 

en lokalresursgrupp tillsattes i maj. Gruppen tog fram 

en första version av ett lokalförsörjningsprogram som 

ska introduceras 2019. Chefsgruppen för investerings

dialoger sorterar, prioriterar och lämnar vidare besluts

frågor till fastighet och servicenämnden.

Samhälle och demokrati
Demokrati handlar om respekten för alla  människors 

lika värde och om individens frihet och  rättighet 

att påverka. Demokratin kan aldrig tas för given. 

 Delaktighet är en av grundpelarna i ett  demokratiskt 

samhälle. Demokratiutvecklingen i  Gislaveds  kommun 

tog ett stort steg framåt 2018 då Demokrati beredningen 

beslutades. Den är ett nytt politiskt organ som ska 

stärka och utveckla medborgardialogerna och leverera 

kunskapsunderlag för politiska beslut. Det ska leda till 

större medborgarinflytande och bättre tillit till att kom

munen arbetar för att utveckla samhället. 

Alla förtroendevalda erbjöds grundläggande utbildning 

om mänskliga rättigheter. I fortsättningen kommer det 

att ingå i politikerutbildningarna för nya förtroendevalda.

Från och med 2018 är Gislaveds kommun ett särskilt 

förvaltningsområde för den finska minoriteten. Det  betyder 

att all information ska finnas på finska och  verksamhet 

ska bedrivas på finska. Arbetet har inletts och sker i 

samråd med de finska föreningarna i kommunen. 

Hållbarhet är ett nyckelord för kommunen. I  begreppet 

ingår såväl ekologisk som social och ekonomisk  hållbarhet. 

Hållbarhet innebär att kommunen ska kunna  tillgodose 

invånarnas behov nu, utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Därför tar kommunen fram långsiktiga planer och 

strategier. Den fördjupade översiktsplanen för  Skeppshult 

och Smålandsstenar är ett exempel på en sådan  långsiktig 

plan, liksom planen för centrum utveckling i  Gislaved. 

I arbetet ingår  medborgardialog. I samarbete med 

 Gislaveds Gymnasium  inrättades arbetsgrupper med 

unga, för att se till att de kan påverka innehållet i till 

exempel temaveckan Fokus  hållbarhet och att de reflek

terar och ger förslag till  hållbar utveckling i kommunen.

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda natur

resurserna, så att de kan fortsätta försörja de kommande 

generationerna med det som behövs. Gislaved var 

med om att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för länet, 

Grön handlingsplan. 

Exempel på andra hållbarhetsprojekt 2018:

• projektet HELA RESAN, som ska öka hållbara arbets

resor i tjänsten

• det treåriga försöksprojektet med att utveckla 

HNJbanan, där man utökar tågturerna  Halmstad 

NässjöJönköping för att öka resandet 

• miljöombudens kompetensutveckling på temat 

Hållbar människa – Så tar du hand om dig själv och 

planeten – samtidigt 

• en utredning om möjligheten att producera biogas i 

kommunen 

• samarbete om en långsiktig plan för hållbar energi 

och för laddinfrastruktur med de kommunala bolagen

• arbete med förorenade områden i och kring 

Anderstorpsån.

Gislaveds kommuns miljöpris 2018 tilldelades  Rickard 

Carlsson för att han utvecklat en enkel och  effektiv 

metod för avloppsrening i små avlopp, där man tillsätter 

slamätande bakterier som gör att avloppet inte behöver 

tömmas, att fosfornivån sänks betydligt och att dålig 

lukt försvinner.
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Utbildningar om samhälls, demokrati och hållbar 

utveckling erbjöds förtroendevalda och tjänstepersoner 

för att de ska kunna fatta välgrundade beslut.

 Några exempel:

• Temadag om EU och Agenda 2030 som även blev 

kommunens första webbsända aktivitet med tusen

tals unika tittare.

• Klimatmöte Gislaved med workshop för förtroende

valda och tjänstepersoner om hur man tillsammans 

kan vässa klimatarbetet.

• Fokus Gislaveds centrum med workshops för 

förtroende valda, tjänstepersoner och målgrupper 

bland kommuninvånarna.

• Fokus Hållbarhet arrangerades för tredje året med 

näringslivsfrukost med tema solceller, mässa med 

tema hållbar mat och matproduktion, lokala  företag 

som höll öppet hus, workshops, seminarier och 

föreläsningar med tema inkludering, landsbygds

utveckling, digitalisering, mat och återbruk. Cirka 1 700 

personer deltog i aktiviteterna, i sociala medier  nåddes 

över 26 000 personer.

• Earth Hour uppmärksammades i mars med en mycket 

välbesökt kväll på Stora Segerstad med tema lokal, 

klimatsmart mat i samarbete med LRF Gislaved.

• Green Chargeprojektet avslutades med en road show 

på torget där man kunde provköra fossilfria fordon.

• Fokus Barnkonventionen med workshop för att öka 

kunskap om och ge exempel på tillämpning om 

 konventionen inför att den blir lag 2020.

En hållbar samhällsutveckling kräver samverkan också 

regionalt och nationellt. Kommunen deltog i länets 

fokus och arbetsgrupper och var en av sju pilot

kommuner i projektet Glokala Sverige, som ska öka 

kunskapen och medvetenheten om Agenda 2030.

Bostadsförsörjning 
Kommunfullmäktige har ambitionen att bygga 800 

bostäder till år 2030. Av dem ska 200 vara trygghets

bostäder. Det innebär i snitt 46 bostäder och 15 trygg

hetsbostäder per år. År 2018 lämnade kommunen 24 

startbesked för 129 nya bostäder. Inget av dem gällde 

trygghetsbostäder.

I kommunens styrgrupper finns arbetsgrupper för 

bostadsförsörjning. En analyserade nuläget och behov 

samt tog fram en åtgärdslista för hur bostads försörjningen 

kan effektiviseras. Gruppen lämnar sin slut rapport den 

30 januari 2019. Den ska ligga till grund för en plan 

för bostads och strategisk markförsörjning. En andra 

arbetsgrupp tittade på processutveckling, eftersom 

många komplexa saker behöver ske samtidigt, med 

flera förvaltningar inblandade. Det kan gälla rivnings 

och bygglov, detaljplaner, riskvärdering, sanering, med

borgardialoger med mera. Anderstorps centrum blir 

pilotområde och arbetet pågår hela 2019. Gruppen 

 tittar också på hur man ska kunna skapa en samman

hängande och användarvänlig process när det handlar 

om platser med förorenad mark. 

En annan uppgift är att identifiera vilken instans som 

har ansvar för olika frågor som dyker upp i en process.

Företagsklimat och näringslivssamverkan
Det är viktigt att fler företag etablerar sig i Gislaveds 

kommun och att befintliga företag är välmående. Det 

leder till fler arbetstillfällen och bidrar till kompetens

försörjningen. Därför satsar kommunen på ännu bättre 

samverkan med näringslivet och på att förbättra  servicen 

och bemötandet.

De två senaste åren förbättrades företagsklimatet 

efter att i flera år ha försämrats, enligt Svenskt Närings

livs rankning. År 2018 blev kommunens betyg 3,4, det

samma som Sverigesnittet. Det som enligt mätningen 

behöver förbättras är kommunens information, upp

handlingen och att det finns medarbetare med relevant 

kompetens. Näringslivsdialogerna visar mycket  tydligt 

att det är avgörande för företagen hur kommunens 

myndighetsutövning fungerar. Det finns också ett stort 

behov av rådgivning, i första hand inom bygg och miljö

förvaltningens ansvarsområden.

Åtgärder 2018:

• En framtidsplan för hur skola och arbetsliv ska kunna 

samverka togs fram. 

• En förstudie om var en eventuell testbäddsverksamhet 

skulle kunna utvecklas genomfördes.

• Förenklade miljötillsynsrapporter infördes. 

• Den lotsande organisationen En väg in hittade sina 

former och arbetssätt. 

• Ett platsvarumärke togs fram och ska lanseras. 

• En ny kommunikationsavdelning inrättades, som sam

ordnar och utvecklar kommunens kommunikation.

• En näringslivsdialog, en handelsdialog och en dialog 

med handels och fastighetsägare genomfördes. Det 

personliga mötet poängterades kraftigt. Konceptet 

Vad kan vi hjälpa till med? skapades. 



Kommunfullmäktiges grunduppdrag

1313

Digitalisering
I kommunorganisationen finns en fast  beredningsgrupp 

med uppdraget att stödja kommunens arbete med 

 digitalisering med hjälp av omvärldsbevakning, analyser, 

samordning, prioriteringar och uppföljning. Gruppen 

behandlar också informationssäkerhet. Det är viktigt att 

säkerhetsarbetet går i samma takt som digitaliseringen.

Kommunen utökade antalet etjänster och  arbetar 

för att göra det lätt att hitta och använda dem. För 

att invånarna ska kunna vara digitalt delaktiga är 

bredbands utbyggnaden väsentlig. Gislaved når inte 

regeringens mål att 90 procent av hushållen ska ha 

 tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. I  kommunen 

hade 78 procent av hushållen tillgång till fibernät  hösten 

2018. Av dem som bor i tätbebyggt område hade 79 pro

cent tillgång till fibernät. I glesbebyggt område var det 

53 procent. Det innebär att inte alla hushåll kan använda 

de digitala tjänsterna och en ojämlikhet i tillgången till 

råd och annat riskerar att uppstå i kommunen.

Kommunfullmäktige har gett Gislaved Energi Koncern 

AB i  uppdrag att skapa möjligheter för alla invånare att få 

samma  villkor för ITinfrastruktur.

Arbetsgivare
Under de kommande åren beräknas mer än en  tiondel 

av Gislaveds kommuns anställda gå i pension. De års

kullar som nu kommer in på arbetsmarknaden är  betydligt 

mindre än de som lämnar den. Det innebär att fler med

arbetare behöver arbeta mer och fler behöver arbeta 

längre upp i åren för att kommunen ska klara att leva 

upp till behoven av välfärdstjänster. Detta ställer stora 

krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare 

och fortsätta arbeta strategiskt med alla frågor som rör 

personalen och dess kompetens.

Personalomsättningen var något högre 2018 än 2017: 

10,2 jämfört med 8,7 procent av de tillsvidareanställda 

slutade. Det anställdes också färre nya: 6 procent jäm

fört med 7,9 år 2017.

Kommunen har därför bestämt att man ska prioritera 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ett för

valtningsövergripande projekt pågår till december 2019. 

Projektet ska dels ta fram ett kompetensförsörjnings

program som beskriver kommunens nuläge samt en 

omvärlds och behovsanalys, dels ta fram en process 

och ett metodstöd för hur kommunen ska arbeta med 
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kompetens och kompetensförsörjning. Dessutom ska 

projektet undersöka förutsättningar för och behov av ett 

systemstöd för att kartlägga kompetensen i kommunen. 

Heltidsprojektet utvärderades i fokusgrupper under 

hösten. Rapporten presenteras i februari 2019.

Bemanningsenheten utökades med två  rekryterare 

och en administratör och en ny bemanningschef tillträdde. 

Enheten fortsatte att rekrytera bland de visstidsanställda. 

Vikariebankens funktioner för bland annat bokning sågs 

över. Bemanningsenheten arbetar för att bli en kommun

övergripande bemannings och rekryteringsenhet. Upp

draget att samordna arbetsmarknadsmässor övergick 

till enhetens rekryterare.

Den första kullen som valts ut till  ledarskapsakademin 

påbörjade sitt program. En enkät togs fram och  skickades 

ut till cheferna, som fick svara på hur de  upplever förutsätt

ningarna för sitt ledarskap. Resultatet  presenteras 2019.

Arbetsgruppen för attraktiv arbetsgivare (tidigare 

employer brandinggruppen) kan komma att få nya upp

drag sedan den nya kommunikationsavdelningen nu är 

på plats. 

I november hölls en medarbetarvecka för de 2 700 

anställda, G-kraft. Den handlade om hur man kan 

påverka, vara medskapare på sin arbetsplats och vilket 

ansvar man har som medarbetare. 

Digitalisering
Den kommunala digitala agendan 2018–2020 fast

ställdes av kommunstyrelsen i maj och innehåller 

avsnitt om bredband, välfärdsteknologi, informations

säkerhet, samverkan externt, digital mognad och 

 digitala tjänster (etjänster och artificiell intelligens).

I takt med att omvärlden förändras, ändras även 

innehållet och uppdragen i medarbetarnas tjänster. Det 

ställer stora krav på förändring i kultur, struktur och 

kompetensutveckling. Kommunen behöver arbeta mer 

med flexibilitet i verksamheterna för att personalen ska 

kunna förändra sina arbetsuppgifter och sin kompetens. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per åldersgrupp
 (%) 2016 2017 2018

Totalt för 29 år och yngre 5,3 5,7 6,3

Totalt för 30–49 år 5,7 6,3 6,4

Totalt för 50 år och äldre 6,7 6,9 7,0

Totalt 6,0 6,4 6,6

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro
(%) 2016 2017 2018

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,0 6,4 6,6

Långtidsfrånvaro Andel långtidssjuka

av total sjukfrånvaro 48,0 45,2 44,3

Sjukfrånvaro av tillgänglig tid per kön
 (%) 2018

Totalt för kvinnor 7,4

Totalt för män 3,9

Totalt 6,6

Sjukfrånvaron totalt i kommunorganisationen var 

6,6 procent. Uppdelat på kön var den 7,4 procent för 

kvinnor och 3,9 procent för män. I de  kvinnodominerade 

yrkena har medarbetarna ofta nära kontakt med människor. 

Det kan innebära större risk för smitt spridning och 

upprepade lyft, men vad som framförallt ökar är den 

psykiska ohälsan. 

I åldersgrupperna ökade de ungas (–29 år) sjuk

frånvaro ytterligare, från 5,9 till 6,3 procent. Därför 

 gjordes en enkät och svaren håller på att bearbetas, för 

att man ska se vilka åtgärder som kan sättas in för att 

stävja utvecklingen.

Ett nyckelbegrepp i personalvård är KASAM, med

arbetarens känsla av sammanhang. Chefen och organi

sationen behöver göra uppdraget begripligt, resurserna 

tillgängliga och få medarbetarna att känna sig delaktiga.
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Målgrupp
Alla kommuninvånares och företags tillgång 
till internet.

Beskrivning
För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till 

 internet är utökad fiberutbyggnad särskilt kritisk.

Kommentar
Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär 

att minst 90 procent av kommunens invånare och 

 näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband 

med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 

2020.  Statistiken från Post- och telestyrelsen uppda-

teras  årligen. Den senaste är från oktober 2018. Den 

visade att 78 procent av hushållen i Gislaveds kommun 

hade tillgång till fibernät om 100 Mbit/s. Av dem som 

hade tillgång till fibernät fanns 79 procent i tätbebyggt 

område och 53 procent i glesbebyggt område. Kom-

munfullmäktige har gett Gislaved Energi Koncern AB i 

uppdrag att skapa möjligheter för Gislaveds kommuns 

invånare att få samma villkor för IT-infrastruktur.

Flera föreningar har bildats i kommunen och arbete 

med utbyggnad har pågått intensivt. Trots det finns 

det fortfarande områden på landsbygden som inte 

är utbyggda och där invånare och  näringsliv  saknar 

 möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Man kan  kons tatera 

att det inte finns intresse från  marknaden att bygga i 

kommunens landsbygdsområden och att underlaget för 

att bilda och driva  fiberförening ofta inte är tillräckligt 

stort. I praktiken innebär det att ingen aktör tar ansvar 

för att se till att även de mest gles bebodda delarna av 

kommunen får fiber. Mot den  bakgrunden är bedöm-

ningen att den kritiska faktorn inte kommer att uppnås.

Verksamhet
Uppdaterade detaljplaner för att snabbt 
 tillgodose behov av mark.

Beskrivning
För att tillgodose invånares och företags behov av att få 

bygga är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade 

detaljplaner.

Kommentar
Ansvaret för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger 

hos bygg- och miljöförvaltningen, men sker i  samverkan 

med andra förvaltningar, bland annat i en särskild plan-

grupp, där förvaltningsövergripande  representanter 

på operativ nivå diskuterar de aktuella detaljplanerna. 

Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltnings-

övergripande nivå i den nybildade strategiska mark-

gruppen. Gruppen gör det möjligt att göra gemensamma 

prioriteringar i detaljplanearbetet, men även att diskutera 

strategiska markfrågor som förvärv och  försäljning för 

att snabbt kunna tillgodose behovet av mark.  Samarbetet 

med Tranemo kommun  föranledde organisations-

förändringar. Förändringsarbete har pågått en längre 

period på bygg- och miljöförvaltningen, bland annat 

för att planarbetet ska bli effektivare. Nya arbetssätt 

 etablerades i den strategiska markgruppen för att den 

ska bli effektivare. Det finns planer på att vässa  viktiga 

styr dokument, för att kommunen på ett ännu bättre 

sätt ska kunna tillgodose invånares och  företags behov 

av mark för etablering och för att ytterligare  förbättra 

 arbetet med att ta fram detaljplaner. Bedömningen är 

att denna faktor är god.

Kritiska kvalitetsfaktorer
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Samverkan internt och externt.

Beskrivning
För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun 

är samverkan både internt och externt särskilt kritisk.

Kommentar
Kommunstyrelsen har på uppdrag av den parlamen-

tariska kommittén frågat kommunerna i Jönköpings 

län och angränsande kommuner i andra län om hur de 

ser på  samverkan inom olika verksamhetsområden och 

också framfört Gislaveds kommuns positiva inställning 

till sam verkan. Tillfrågade kommuner har generellt ställt 

sig  positiva. Kommunstyrelsen har överlämnat svaren till 

den parlamen tariska kommittén för vidare hantering.

Externt pågår redan flera former av samverkan. 

Som exempel kan nämnas Entreprenörsregionen och 

samverkan inom GGVV (Gislaved, Gnosjö,  Vaggeryd, 

 Värnamo), regionens digitaliseringsråd, samverkan inom 

 säkerhet och räddningstjänst,  överförmynderi, upp-

handling, rådet för social hållbarhet,  samverkan kring 

sjön Fegen, avfalls frågor (SÅM, samverkan,  åter vinning, 

miljö) etc. En  nystartad samverkan med Borås Stad och 

 Tranemo kommun handlar bland annat om  infrastruktur 

och kollektivtrafik frågor. Det har också  fattats beslut 

om en gemensam bygg- och miljö nämnd med Tranemo 

kommun från och med den 1  januari 2019.

 Nöjdheten med den externa samverkan mättes i 

referens gruppen för arbetsmarknadsfrågor, i rådet för 

social  hållbarhet och vid näringslivs dialogen. I referens-

gruppen angav 82 procent att samverkan var mycket 

bra och har bidragit positivt till kommunens utveckling. I 

rådet för social hållbarhet angav 91 procent samma sak 

och vid näringslivs dialogerna 97 procent. Ingen anger 

att det inte är så bra, ganska dåligt eller mycket dåligt. 

Det finns alltså en hög  nöjdhet bland de externa sam-

verkande parterna. Sam verkan utvecklades under året 

till att innefatta nya områden. Ingen samverkan har  heller 

upphört. Samverkan ses som förutsättningen för att till-

sammans se helheten, växla upp varandras  resurser, få 

tillgång till kompetenser och kunna möta utmaningar som 

kommunen och de samverkande  parterna står inför.

Internt sker samverkan främst genom kommun-

direktörens ledningsgrupp, tillsatta operativa  styr grupper 

– där även bolagens verkställande  direktörer ingår – 

samt genom fasta beredningsgrupper. Samverkans-

parterna var i  mätningarna i hög grad nöjda med 

den interna  samverkan i de olika organen. En stor 

 förflyttning av  kommun direktörens ledningsgrupps-

arbete  genomfördes, som gjort ett gräns överskridande 

arbete med helhetssyn möjligt.  Arbetet påbörjades 

redan 2016 och nu finns en solid grund för att man 

ska kunna växla upp det gränsöverskridande  arbetet. 

De operativa styr grupperna är knutna till lednings-

gruppen. De ska arbeta vidare med och ta hand om 

 kommun fullmäktiges  målområden med både  aktiviteter 

och  ytterligare arbetsgrupper.  Tillsammans ska de ge 

bästa  möjliga utväxling på de utpekade utvecklings -

områdena. Det börjar märkas mer att det finns mer 

kraft i arbetet med  uppdragen. Det beror till stor del på 

att nämnderna utför sina grunduppdrag och koncen-

trationen i de kommun över gripande delarna kan  inriktas 

på ett mycket kraftfullare sätt.

I samband med att man mäter nöjdheten med den 

externa och interna samverkan blir det ofta bra  samtal 

och reflektioner kring samverkan i gruppen och vad som 

kan förbättras och utvecklas.

Medarbetare
Hållbart medarbetarengagemang är en viktig 
förutsättning för att nå goda resultat.

Beskrivning
Medarbetarengagemang bedöms vara en av de  viktigaste 

förutsättningarna för en organisations förmåga att nå 

goda resultat. I personalintensiva  verksamheter, som 

kommuner och landsting, är det särskilt  tydligt.  Begreppet 

”hållbart” markerar att detta index för medarbetar-

engagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast 

fokuserar på själva nivån på engagemanget, utan också 

på  chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 

och bygga vidare på engagemanget.

Kommentar
Faktorn bedöms relativt god med en viss risk.  Gislaveds 

kommun är en stor organisation med dess nästan 3 000 

tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Därmed 

finns ett varierat engagemang hos medarbetarna och 

varierad förmåga hos cheferna och organisationen att ta 

tillvara och bygga vidare på det engagemang som finns.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har arbetat 

fram en enkät med nio frågor för att man  kontinuerligt 

ska kunna utvärdera och följa upp  arbetsgivarpolitiken i 
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kommuner och landsting med fokus på Hållbart med-

arbetarengagemang, HME. Frågorna ingår i medarbetar-

enkäten i Gislaveds kommun.  Enkätens syfte är dels att 

kunna göra jämförelser, dels att  analysera samban-

det mellan med arbetar engagemang och verksamhets-

resultat.  Enkätsvaren redovisas i Kommun- och 

landstings databasen (Kolada). Där omvandlas varje 

fråge områdes  medeltal till ett index, 0–100, och det 

är detta index som redovisas här. Totalt hamnade det 

kommunövergripande HME- indexet på 76,  vilket var 

 marginellt lägre än 2017 (77). Förvaltningarnas resultat 

skilde sig åt mellan 80 som högst och 62 som lägst.

Kommunen är på god väg och de åtgärder som vidtas 
är bland andra
• att fortsätta att införa den nya styrmodellen och det 

kommunikativa ledarskapet

• att starta projektet kompetensförsörjning  tillsammans 

med förvaltningarna

• fokus på medarbetarskap, hur medarbetarna blir 

 medskapare

• ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbe-

tarna och dialog med dem, att stärka arbetsplatsträf-

farna

• fokus på att fler ska arbeta heltid med god arbets-

miljö

• att bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från 

aspirant till exit

• att arbeta efter handlingsplanen för employer 

 branding. 

Friska medarbetare är en grundförutsättning.

Beskrivning
Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska med-

arbetare ger hållbara medarbetare och därmed en  hållbar 

organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras 

 synpunkter tas tillvara.

Kommentar
Sjukfrånvaron har ökat marginellt, från 6,4 procent till 

6,6 procent 2018. Ett lågt sjuktal i kommuner – som har 

många kvinno dominerade kontaktyrken – bedöms vara 

5,3 procent eller lägre (grönt). Gult är 5,3–7 procent, röd 

är 7 procent eller högre.

Sjukfrånvaron innebär en förlust av personal och 

kompetens som kraftigt försämrar kommunens förut-

sättningar att klara sina uppdrag. Under de senaste 

perioderna av hög sjukfrånvaro i riket är det psykiska 

diagnoser, särskilt bland kvinnor, som ökat mest även i 

Gislaveds kommun.

De unga (–29 år) stod för ökningen av sjukfrånvaron 

från 5,9 till 6,3 procent. Åldersgruppen 30–49 år hade 

samma frånvaro som 2017 med 6,4 procent och den 

äldre gruppens sjukfrånvaro ökade med 0,1 procent-

enhet till 7,0 procent.

Ohälsan i de olika förvaltningarna varierar. I förvalt-

ningarna med få anställda kan det handla om enskilda 

 individer som ger stora förändringar i statistiken. Därför 

blir en övergripande analys svår att göra. I förvaltningar 

med många anställda är trenderna intressanta att följa. 

Socialförvaltningens ökning stagnerade med 9,5 pro-

cent (9,4). Barn- och utbildningsförvaltningens ohälsotal 

var konstant, 5,1 procent. Fastighet- och service-

förvaltningens ohälsotal ökade med 0,8 procentenheter 

till 5,5 procent. Där stod en enskild yrkeskategori för en 

stor del av ökningen.

Åtgärder
• Fokus på ungas hälsa för att motarbeta den stora 

ökningen av sjuktalen i åldersgruppen –29 år. En 

enkät genomfördes och svaren ska analyseras och 

åtgärder tas fram.

• Fokus på att stärka rehabiliteringen vid korttids-

frånvaro. En ny rutin arbetas fram som införs 2019.

• Europeiska socialfondsprojektet En hälsosam arbets-

plats för ett hälsosamt arbetsliv pågår 2018–2021.

• Företagshälsovården Kommunhälsan ska arbeta mer 

uppsökande och erbjuda insatser.

• Att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett 

betydligt sämre för hälsan att inte arbeta, även när 

arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar 

för medarbetarnas närvaro på arbetsplatsen är en 

utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron. 

• Fortsätta förankra den nya styrmodellen och det 

kommunikativa ledarskapet i verksamheterna.

• Fokus på medarbetarens ”känsla av sammanhang” 

(KASAM). Chefen och organisationen behöver göra 

uppdraget begripligt, resurser tillgängliga och hanter-

bara samt få medarbetarna att känna sig delaktiga.
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Ekonomi
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar.

Beskrivning
För att planera och prioritera hur kommunens eko-

nomiska resurser används är det särskilt kritiskt att de 

ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.

Kommentar
Det är av största vikt att nämndernas prognoser har 

en bra träffsäkerhet. De är verktyg som med rätt träff-

säkerhet kan bidra till att verksamheten kan styras om 

och priori teringar kan göras i rätt tid. En träffsäkerhet 

som  missar alltför mycket kan få konsekvenser som 

att fel beslut tas i fel tid eller inte alls. För att kommunen 

ska kunna  planera resurser och prioritera både politiskt 

och i de olika verksamheterna behöver de ekonomiska 

 prognoserna gå hand i hand med verksamheterna och 

vara  synkroniserade. Beslut måste kunna fattas om 

hur kommunen ska handla för att vid årets slut klara 

 ekonomi och verksamhet. Vid stora planerade överskott 

kan en annan prioritering göras och vid stora underskott 

ska åtgärder sättas in. I  första hand ska över- och under-

skott hanteras i respektive nämnd.

En bedömning görs att detta arbete pågår kontinu-

erligt och behöver förbättras. Det stora underskott som 

prognostiserats från socialnämnden kunde aviserats 

tidigare om prognossäkerheten varit bättre. Detta får 

stora konsekvenser för hela kommunen och bra prog-

noser hade inte hjälpt till att förändra detta resultat. Det 

behöver också både planeras åtgärder och säkerställa 

att dessa åtgärder får den effekt som varit avsedd.

Bra prognoser ger bara en förutsättning till att gasa 

eller bromsa, men prognoserna behöver visa så rätt 

som möjligt för att detta ska kunna ske.

God ekonomisk hushållning.

Beskrivning
Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används 

till rätt saker och på ett effektivt sätt.

Kommentar
Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning 

i kommunfullmäktiges finansiella mål, prioriterade mål 

och personalpolitiska mål.

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart 

att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. 

 Begreppet innebär krav på att resurserna används rätt 

och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att skapa 

förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning 

måste det  finnas ett klart samband mellan  resursåtgång, 

prestationer, resultat och effekter. Det säkerställer en 

kostnadseffektiv och ändamåls enlig verksamhet.

Då Gislaveds kommuns finansiella mål med att 

genomsnittligt resultat ska uppnå 30 mnkr nås görs 

bedömningen att god ekonomisk hushållning upp-

nås. (Genomsnittliga resultatet är 30,3 mnkr) Detta ska 

kunna parera både svängningar i omvärlden samt vara 

en förutsättning för kommunen att kunna investera. 

Risken i att ha ett för lågt resultat är att vid minsta 

svängning i omvärlden, pensioner eller något annat 

som påverkar kommunen behöver detta tas direkt från 

nämnderna istället. Kommunen har ett högt resultat 

2016 som låg på över 60 mnkr som har stor betydelse 

för att detta mål nås. 2018 års låga resultat kommer 

att påverka den framtida planeringen då detta måste 

hämtas hem.

Kommunfullmäktiges mål är av den långsiktiga 

karaktären och mycket och stora arbeten är startade 

och som också börjar ge resultat. Både i det förebyg-

gande syftet och kring reella aktiviteter för att ta kom-

munen framåt. Detta gör att bedömningen blir att 

Gislaveds kommun når en god måluppfyllelse och att 

där kommunen inte når ända fram är det inte tillräckligt 

för att göra bedömningen att god ekonomisk hushåll-

ning ej nås.
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ningsnivå är viktiga förklaringsfaktorer. Gislaved låg 

något under rikssnittet.

Elevens närvaro i skolan är en faktor som  påverkar 

resultatet. Skolplikt och frånvaro regleras i kapitel 7 

i skollagen. Skolorna arbetar kontinuerligt efter en 

gemensam handlingsplan framtagen tillsammans med 

socialförvaltningen. Så kallade hemmasittare försöker 

skolan hjälpa genom att lärare undervisar dem i hem-

met några  timmar i veckan och sedan gradvis ”slussar” 

tillbaka dem till  vanlig klass. Frånvaro är ett komplext 

fenomen, men man kan säga att det generellt  handlar 

om individer som har en svår social situation. Ofta är de 

i kontakt med barn- och ungdoms psykiatrin och social-

tjänsten. Även här handlar det många gånger om nyan-

lända elever.

En annan faktor som kan påverka resultatet är  kultur- 

och fritidsaktiviteter. De som deltog i  fritidsaktiviteter 

minst en gång per vecka i årskurs 7, 8 och 9 var 31 pro-

cent, flest flickor. Gislaveds kommun har ett stort fritids- 

och kultur utbud och låg över rikssnittet som 2016 var 

25 procent (Barnombudsmannen).

En faktor som också kan påverka resultatet är hur 

mycket man rör på sig. Andelen elever som ägnade sig 

åt idrottsaktiviteter minst en gång i veckan i  årskurs 7, 8 

och 9 var 74,5 procent. Det var över  riksnivån, som 2016 

var 70 procent, bland barn med utländsk bakgrund 50 

procent (Barnombudsmannen). Om rikets statistik åter-

speglas även i Gislaved behöver  undersökas vidare. 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål-
område – Attraktivitet och utveckling för 
Gislaveds kommun
Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgiv-

ningen och arbetar för en hållbar utveckling ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv rikt-

ning och gör hållbara val.

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i 

alla kommundelar är en förutsättning för digitalisering 

och utveckling av kommunen.

Kommunfullmäktiges prioriterade 
målområde – Barns lärande
De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxt-

villkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är delaktiga 

och att barnperspektivet står i fokus.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt 

lärande och bildning genom engagemang och nyfiken-

het. Det ger lust att lära och vilja att lyckas.

I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna 

från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald 

 driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan 

 generationer och  kulturer.

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och  främjande 

arbete för barn och ungdomar.

Andelen elever som når behörighet till 
gymnasieskolan ska öka.

Kommentar
Kommunfullmäktige har som mål att andelen elever 

som når behörighet till gymnasieskolan ska öka. Fyra 

 indikatorer har tagits fram av den operativa  styrgruppen 

för barns lärande för att strategiskt arbeta långsiktigt 

mot målet.

Andelen elever som var behöriga till ett nationellt 

 gymnasieprogram var 75,7 procent (91 elever var inte 

behöriga). Andelen nyanlända (anlänt de senaste fyra 

åren) i årskurs 9 var 14,7 procent. Räknas de bort, blev 

andelen elever behöriga till nationellt gymnasie program 

83,4 procent. Bland de 55 nyanlända var 17 elever 

(30,9 procent) behöriga. I årskurs 9 läste 109 elever 

svenska som andraspråk läsåret 2017/2018. Det  innebär 

att 29,2 procent av eleverna inte hade svenska som 

modersmål.

En stor del av förklaringen till att  behörighetsgraden 

var relativt låg fanns i att ett ganska stort antal ny an-

lända inte hade samma förutsättningar att  tillägna 

sig den kunskap som krävs för att klara målen. Även 

utländsk bakgrund och inte minst föräldrarnas utbild-
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Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att 

den med sin variation av boendeformer är attraktiv att 

bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun.

Bygga fler bostäder.

Kommentar
Kommunfullmäktige har som ambition att bygga 800 

bostäder fram till år 2030, varav 200 ska vara trygghets-

bostäder. Det  innebär att det behöver byggas 46  bostäder 

och 15 trygghets bostäder per år mellan 2018 och 2030. 

År 2018 lämnades 24 startbesked för totalt 129  bostäder:  

enbostads hus, flerbostadshus och radhus (fritidshus ej 

inkluderat).

Då det inte lämnades något startbesked för trygg-

hetsbostäder anses målet vara delvis uppfyllt.

Öka takten av fiberutbyggnad i hela kommunen.

Kommentar
Gislaveds kommuns bredbandsstrategi  innebär 

att minst 90 procent av kommunens  invånare och 

 näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till  bredband 

med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 

2020.  Statistiken från Post- och telestyrelsen upp-

dateras årligen. Den senaste är från oktober 2018. Den 

visade att 78 procent av  hushållen i Gislaveds kommun 

hade tillgång till fibernät om 100 Mbit/s. Av dem fanns 

79 procent i tät bebyggt område och 53  procent i gles-

bebyggt område. Kommun fullmäktige har gett  Gislaved 

Energi Koncern AB i uppdrag att skapa möjligheter för 

 Gislaveds kommuns invånare att få samma villkor för 

 IT-infrastruktur.

Flera föreningar har bildats i kommunen och arbete 

med utbyggnad har pågått intensivt. Trots det finns 

det fortfarande områden på landsbygden som inte 

är utbyggda och där invånare och näringsliv saknar 

 möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Marknaden har 

inte intresse av att bygga i kommunens landsbygds-

områden och underlaget för att bilda och driva fiber-

förening är inte tillräckligt stort. I  praktiken innebär det 

att ingen aktör tar ansvar för att säkerställa utbyggna-

den till de mest glesbebodda delarna av kommunen. 

Mot den bakgrunden är bedömningen att målet inte 

kommer att uppfyllas.

Kommunfullmäktiges prioriterade 
målområde – Företagsklimat och 
näringslivssamverkan
I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företags klimatet, 

vilket förutsätter en fördjupad samverkan med närings-

livet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för 

 företag att etablera sig här.

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetens-

försörjning och arbetar aktivt för att utveckla infrastruk-

turen.

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra när-

liggande regioner.

Samverkan mellan kommunen och näringsliv 
ska intensifieras.

Kommentar
Kommunfullmäktige har som mål att samverkan mellan 

kommun och näringslivs ska intensifieras. En  indikation 

på måluppfyllelse utgörs av Svenskt  Näringslivs årliga 

företags klimatbetyg som baseras på en enkätunder-

sökning till kommunens företag. Betyg sätts på en 

skala 1 (dåligt) till 6 (utmärkt) och presenteras som 

ett  medel betyg.  Resultatet visade en förbättring 

 jämfört med 2017. Det  sammanfattande omdömet om 

 företagsklimatet i  Gislaveds kommun ökade från 3,2 till 

3,4. Det var också snittet för alla Sveriges kommuner.

Kommunen bedriver numera ett systematiskt 

arbete kring att förbättra företagsklimat och  samverkan. 

 Grunden i arbetet är de återkommande näringslivs-

dialogerna, som ger en bra bild över företagens syn-

punkter och behov. Utifrån resultatet av  dialogerna 

bedrivs ett konkret förbättrings arbete på en rad 

 områden, bland annat kommunal service, platsens 

 attraktivitet, kompetensförsörjning, mötesplatser och 

samarbeten. Att förbättra samverkan är ett långsiktigt 

arbete som måste bedrivas kontinuerligt.

Förbättra kommunens service och bemö-
tande gentemot näringsliv och invånare.

Kommentar
Ett omfattande arbete pågår för att förbättra service och 

bemötande. Viktiga delar utgörs av arbetet om ”en väg 

in” för frågor och ärenden till kommunen och att se till 

att de tas om hand i den lotsande  organisationen. När 
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det gäller myndighetsutövningen efterfrågar närings-

livet  tillgänglighet, ett gott bemötande, snabbhet och 

tydlighet. Även  behovet av rådgivning poängteras i 

stor omfattning. Lov- och tillsyns frågor inom bygg- och 

 miljöförvaltningens ansvars  område utgör i samman-

hanget särskilt  viktiga områden och där pågår ett 

omfattande  förändrings arbete.  Syftet är att bli tydligare 

i beslut och i krav som ställs på verksamhets utövare, 

men också att förbättra  dialogen med företag och 

enskilda för att hjälpa dem att göra rätt från  början. 

Kvalitetsmätningar av den  kommunala  servicen och 

myndighetsutövningen gentemot  företag görs genom 

nöjd-kund-index. Gislaveds kommun har sedan 2014 

 förbättrats i samtliga myndighetsområden och service-

områden. Arbetet för service och bemötande  gentemot 

näringsliv och invånare är en pågående process som 

innebär ständiga  förbättringar. 

Personalpolitiska mål
För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka kom-

munens attraktivitet som arbetsgivare finns följande 

personal politiska mål.

Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik 
ska främja oss som attraktiv arbetsgivare.

Kommentar
Riktade medel användes till struktursatsningar i löne-

översynen. Vård- och omsorgspersonal fick genom ett 

lokalt kollektivavtal höjt tillägg för obekväm arbetstid 

på  helgen. Det var ett led i att främja Gislaveds kommun 

som attraktiv arbetsgivare.

Personalomsättningen ökade 2018 och låg något 

över gränsen till vad som betraktas som normal 

omsättning. Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,2 

procentenheter, men även om det var en ökning så 

stagnerade ökningstakten en aning. För att komma 

till rätta med personal omsättning och sjukfrånvaro 

genomfördes aktiviteter. Bland annat pågår ett projekt 

genom Europeiska  socialfonden, ESF, som ska främja 

en hälsosam arbetsplats för ett hälso samt arbetsliv. Det 

pågår 2018–2021. Företagshälsovården Kommun hälsan 

arbetar mer upp sökande och erbjuder verksamheterna 

olika insatser för att minska sjukfrånvaron.

Index för hållbart medarbetarengagemang, HME, 

var 76, vilket var strax över målvärdet. Medarbetar-

enkätens utfall visade att Gislaveds kommun har ett 

nöjd-medarbetar-index, NMI, på 3,98, som också låg 

över målvärdet. Fokus låg på att fortsätta införa den nya 

styr modellen och det kommunikativa ledarskapet samt 

utveckla medarbetarskapet och hur medarbetare blir 

medskapare. Ett nytt samverkansavtal tecknades, som 

fokuserar på medarbetaren och dialogen för att stärka 

arbetsplatsträffarna.

Andra satsningar var ett nystartat projekt om kompe-

tensförsörjning med förvaltningarna, att fortsätta stödja 

 arbetet med heltidsorganisation och att få fler med-

arbetare att vilja arbeta mer förutsatt att arbets miljön 

är god. Chefs utvecklings processen från aspirant till exit 

byggs upp.

Kommunen behöver förändra sitt arbetssätt för att 

möta framtidens utmaningar. Allt från att vara  attraktiv 

för framtida generationer, använda teknik för att få 

fler händer till dem organisationen är till för och till att 

arbeta systematiskt med kompetensutveckling för att 

behålla  personalen. Fler medarbetare behöver arbeta 

mer och fler behöver arbeta längre, för att kommunen 

ska klara att leva upp till  behoven av välfärdstjänster. En 

annan viktig förutsättning för att lyckas är ett välfung-

erande samarbete mellan förvaltningarna där alla med-

arbetare måste se sin del i kedjan.

År 2019 fortsätter arbetet med att främja Gislaveds 

kommun som attraktiv arbetsgivare.

Åtgärder
• Ta fram ett kompetensförsörjningsprogram med 

 process, struktur och metodstöd.

• Ny ansökning och uttagning till ledarskapsakademin.

• Aktiviteter i ESF-projektet En hälsosam arbetsplats 

för ett hälsosamt arbetsliv.

• Centralisering av organisationsträdet och göra HR- 

systemet till master.

• Planera för att gå från årlig medarbetarenkät till 

 förslagsvis veckovis uppföljning (puls-mätning).

• Fortsatt arbete kring ledarskap och chefsutveckling 

med uppdatering och omformulering av kompetens-

trappan för chefer.

• Uppdatering av dokument om medarbetarskap, 

 exempelvis utvecklingssamtalsmall, lönefaktorer och 

lönepolicy.

• Fokus på medarbetarens ”känsla av sammanhang” 

(KASAM). Chefen och organisationen behöver göra 

uppdraget begripligt, resurser tillgängliga och hanter-

bara samt få medarbetarna att känna sig delaktiga.

• Årets medskapare, årets arbetsplats och årets 

 nytänkande genomförs för första gången hösten 

2019.
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Ett uttalat personalpolitiskt mål 2019 är att Gislaveds 

kommun ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, 

vilket är en utmaning som kräver att personalpolitiken i 

Gislaveds kommun drivs framåt i samma takt som nu.

Finansiella mål
Resultatnivån under femårsperioden 2016-
2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 
30 mnkr per år *

Kommentar
Årets resultat uppgick till +4,9 mnkr och för perioden i 

genomsnitt 30,3 mnkr. Resultatet för 2016 (60,5 mnkr) 

2017 (35,6 mnkr) och årets resultat (4,9 mnkr) ses som en 

del i måluppfyllelsen tillsammans med det budgeterade 

resultatet för 2019 (16 mnkr) och 2020 (34,6 mnkr) och 

därmed uppnås det finansiella målet. Det höga  resultatet 

2016 spelar stor roll i att kommunen uppnår sitt  finansiella 

mål. Lika stor betydelse har det låga resultatet 2018 för 

den framtida planeringen då detta kommer att finnas 

kvar som en ”tyngd” de kommande åren.

Balanskravet nås precis när reavinster har räknats bort.

Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten 
renhållning) verksamhet ska för perioden 
2016-2020, som genomsnitt, finansieras till 
100 % med egna medel.

Kommentar
För att skattefinansierade investeringar ska till 100 % finan-

sieras med egna medel är det viktigt att investeringsnivån 

(exkl taxefinansierade) som genomsnitt inte överstiger ca 

100 mnkr år. Vid årets slut uppnås inte målet.
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Uppdrag Startdatum Slutdatum Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden 

ska öka samverkan med 

näringslivet.

2018-01-01 2018-12-31 Under året har utvecklingsarbetet kring en modern 

arbetslivsorientering inletts. Arbetet med att skapa SKAL-

företag (skola-arbetsliv) som blir en naturlig del av lärandet 

sker i nära samarbete med Enter Gislaved AB. Under hösten 

har ”Industrinatten” genomförts för årskurs 8, för att öka 

kunskapen om yrkesalternativ inom industrisektorn.

Inom Gislaveds Gymnasium bedrivs ett kontinuerligt 

arbete med Ung Företagsamhet, det vill säga UF- företag. I 

samverkan med teknikföretagen, Gislaveds Gymnasium, 

GKC i Gnosjö och Finn vedens Gym nasium i Värnamo bedrivs 

Teknikcollege för att stärka sambandet mellan utbildning och 

näringsliv. Vuxenutbildningen bedriver flera yrkesinriktningar 

inom yrkesvux och SFI. Högskolan på hemmaplan har 

startat två Yrkeshögskoleutbildningar, en inriktad mot 

specialistundersköterska inom välfärdsteknologi och en mot 

mättekniker inom samhällsbyggnad.

Uppdraget är därmed slutfört.

Att utreda förutsättningarna för 

att öka andelen solenergi samt 

att ge våra invånare överblick av 

miljö- och ekonomiska vinster.

2018-01-01 2018-09-30 Energirådgivaren deltog på Affärsracet och delade ut 

information om energi. 53 personer besökte montern och fick 

information om solceller med mera. I samband med detta var 

det också ett samarbete med Värnamo och Green Charge/

Miljöfordon Sverige.

Sex villa- och fastighetsägare har hittills i år fått hembesök och 

rådgivning om solel och energi besparing.

I september kommer företag som visade intresse på Affärsracet 

att få besök. Dessutom kommer energi rådgivaren att delta i 

klimatveckans solsafari, där man kan besöka privatpersoners 

och företags solcellsanläggningar.

Ett antal aktiviteter genomfördes under året, exempelvis 

besöktes en solcellspark. 

Uppdraget är därmed slutfört.

Uppdrag
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Uppdrag Startdatum Slutdatum Kommentar

Utreda möjligheten till att bygga 

en solcellspark på eller i närheten 

av motorbanan.

2018-01-01 2018-09-30 Uppdraget har genomförts av Gislaved Energi Koncern AB 

och därmed även ändrat karaktär. Bolaget har gjort en 

omfattande utredning kring vilka möjligheter det finns att bygga 

solcellsanläggningar i Gislaveds kommun. Man har tittat på 

ett antal kommunala fastigheter för installation på tak samt på 

kommunal mark för etablering av solcellspark på mark. Utifrån 

utredningen konstateras att störst avkastning ges på installation 

på tak och inte på mark. Detta för att det alltid är mest lönsamt 

att sänka mängden inköpt el till en fastighet där elen förbrukas 

än att producera el för att sälja. Resultatet av utredningen har 

hanterats av avdelningen för hållbar utveckling och ett ytt-

rande har därefter lämnats till kommunstyrelsen. Därutöver har 

Gislaveds Kommunhus AB informerats. 

Uppdraget är därmed slutfört.

Öka takten att ta fram/uppdatera 

detaljplaner. En kvalitetsökning av 

grunduppdraget.

2018-01-01 2018-12-31 Processbeskrivning och utveckling av effektiva rutiner har 

utarbetats under 2018. Samtliga aktiva detaljplaner är tydligt 

fördelade på miljöhandläggare som deltar med sakkunskap i 

projektgrupp som leds av planenheten. Utmaningar är att hitta 

rätt kompetens inom förorenad mark samt att ständigt öka 

kompetensen inom detta komplexa område. Kreativitet och 

nytänkande krävs.

Status:
Idag finns 17 pågående detaljplaner. 2018 har 7 detaljplaner 

antagits.

Uppdraget är därmed slutfört.

Öka kvaliteten kring 

anhörigstödet. En kvalitetsökning 

av grunduppdraget.

2018-01-01 2018-12-31 Anhörigstödet i Gislaveds kommun regleras med Riktlinjer 

för arbetet med anhörigstöd inom Socialnämndens 

verksamhetsområde (antagna 2015-06-09).

Det indirekta stödet till anhöriga innehåller insat ser som 

avlösning i hemmet, korttidsvistelse, växelvård och 

dagverksamheter för personer med demens sjukdom. Utöver 

detta finns tillsatt en tjänst som anhörigsamordnare med 

uppdrag att lotsa och infor mera anhöriga om stöd och hjälp, 

skapa nät verk och kontakter, bistå med kunskap och råd samt 

anordna olika kurser.

Snäckans öppenvårdsmottagning erbjuder stöd och samtal till 

anhöriga för att ge kunskap om missbruks problematik. För 

anhöriga till personer med demens sjukdom anordnar 

demensteamet utbildningar som bland annat rör minnet och 

åldrandet, olika demens sjukdomars orsaker och symtom, 

förhållningssätt vid demens och samhällets stöd- och 

hjälpinsatser.

För att stärka och se hur anhörigstödet kan utvecklas har det 

initierats en utredning med uppdrag att utvär dera det befintliga 

stödet samt identifiera vilken utveck lingspotential det finns. Ett 

förslag på hur kvaliteten av anhörigstödet kan utvecklas kommer 

att behandlas av socialnämnden under februari 2019.

Uppdraget är därmed slutfört.
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Uppdrag Startdatum Slutdatum Kommentar

Utreda förutsättningarna för en 

gemensam distributionscentral 

för Gislaveds kommun. 

Utredningen ska omfatta en ekono-

misk beräk ning samt en tidplan för 

genomförandet och ett förslag på 

organisatoriskt upplägg.

2018-01-01 2020-05-31 Uppdraget är pågående.

Ta fram underlag för en gemen-

sam kostorganisation i Gislaveds 

kommun med start 2019-01-01, 

inför kommunfullmäktiges behand-

ling av planeringsdirektivet 2019 i 

maj 2018. Kostorganisationen ska 

organisatoriskt tillhöra fastighets- 

och servicenämnden.

2018-01-01 2018-12-31 Uppdraget togs bort under 2018.
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Nyckeltal Utfall Kommentar

Andelen HME-index 76 Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76. Tre för-

valtningar har förbättrat sitt resultat sedan 2017: bygg- och miljöförvalt-

ningen, fastighet- och serviceförvaltningen och fritidsförvaltningen.

Andelen av personalomsättning 10,2 Gislaveds kommun 2018 ligger något över gränsen till vad som betraktas 

som en normal personalomsättning (5–10 procent). Personalomsättning-

en skiljer sig mycket åt mellan de olika förvaltningarna. De förvaltningar 

som har högst andel avgångna tillsvidareanställda under 2018 är fritids-

förvaltningen, kulturförvaltningen, räddningstjänsten och socialförvalt-

ningen. För exempelvis kulturförvaltningen, tekniska förvaltningen och 

fastighet- och serviceförvaltningen har andelen ökat med några procent-

enheter medan andelen avgångna tillsvidareanställda har minskat mar-

kant inom bygg- och miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltning-

en. Räddningstjänsten sticker ut då den inte hade någon som slutade 

under 2017, vilket kan påverka dess höga omsättning under 2018.

Andelen av total NMI 3,98 NMI-värdena för kommunen visar på resultat där de flesta av medarbetar-

na är nöjda med sin arbetssituation, men det finns förbättringspotential 

inom frågeområdena. Resultaten på förvaltningsnivå är ganska lika, det är 

först på arbetsplatsnivå som skillnader i resultat, både positiva och nega-

tiva, märks tydligare. Högst NMI fick områdena Arbetsgivare och Ansvar 

och delaktighet, vilka kan ses som kommunens framgångsfaktorer. Lägst 

fick områdena Arbetsbelastning och Ledarskap.

Andelen av NMI för ledarskapet 3,7 Området Ledarskap var bland de lägsta områdena, men 3,7 är inte för 

lågt. Störst missnöje visas vad gäller huruvida den anställde upplever att 

chefen klarar av att skapa engagemang på arbetsplatsen, ge återkoppling 

på arbetsinsatser och föra dialog kring saker som påverkar verksam-

heten. Majoriteten av de anställda tycker sig få uppskattning för sina 

arbetsinsatser, men det finns också många som önskar att chefen skulle 

göra detta i större omfattning. Bäst resultat i kategorin får frågan Jag 

upplever att min chef visar förtroende för mig som medarbetare, där är 

resultatet också något förbättrat sedan den senaste enkäten 2017.

Andelen sjukfrånvaro 6,6 Andelen sjukfrånvaro har stagnerat mellan 2017 och 2018. Dock har en 

förskjutning skett gällande längden på sjukfrånvaron, då andelen korttids-

frånvaro ökat under 2018. Insatser behövs med fokus på korttidsfrånvaro 

och sjukfrånvaro för medarbetare under 30 år.

Nyckeltal
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Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska 

läge används en modell som är framtagen av kommun-

forskningsinstitutet (Kfi) vid Göteborgs universitet. Den 

bygger på fyra finansiella aspekter:

• resultat

• kapacitet

• risk

• kontroll 

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den 

finansiella utvecklingen, av lång- respektive  kortsiktig 

betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av 

riskförhållande. Målsättningen är att med modellens 

hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem 

och klargöra om kommunen har en god ekonomisk 

hushållning eller ej. 

Resultat
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god 

ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige  fastställt 

två finansiella mål:

• Resultatnivån under femårsperioden 2016–2020 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år.*

• Investeringarna exklusive taxefinansierad verk samhet 

ska för perioden 2016–2020, som genomsnitt, finan-

sieras till 100 procent med egna medel.

Årets resultat
Kommunens resultat 2018 blev 4,9 mnkr, vilket 

understiger det budgeterade resultatet med 2,5 mnkr. 

Jämfört med 2017 är resultatet en försämring med 

30,8 mnkr.

De främsta orsakerna till resultatförsämringen är 

att nämndernas nettokostnader är 64,5 mnkr högre 

än 2017. Intäkterna minskade med 13,0 mnkr. Avskriv-

ningarna ökade med 3,2 mnkr. En faktor som påverkat 

resultatet positivt är att skatteintäkterna blev 6,4 mnkr 

högre än budgeterat. 

För perioden i genomsnitt är resultatet 30,3 mnkr. 

Det höga resultatet 2016 spelar en stor roll i att kommu-

nen uppnår sitt finansiella mål. Lika stor betydelse har 

det låga resultatet 2018 för den framtida planeringen, 

eftersom det kommer att finnas kvar som en ”tyngd” de 

kommande åren.

Finansiell analys

FINANSIELLA MÅL
Måluppfyllelse 2018

Finansiellt mål 1
Resultatnivån under femårsperioden 2016–2020 

ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år.

Är målet uppnått 2018?

Resultatet för 2016 (60,5 mnkr), 2017 (35,6 mnkr) 

och årets resultat (4,9 mnkr) ses som en del i mål-

uppfyllelsen tillsammans med det budgeterade 

resultatet för 2019 (16 mnkr) och 2020 (34,6 mnkr) 

och därmed uppnås det finansiella målet.

Finansiellt mål 2 
Investeringarna exklusive taxefinansierad verksam-

het ska för perioden 2016–2020, som genomsnitt, 

finansieras till 100 procent med egna medel.

Är målet uppnått 2018?

Summan av årets nettoinvesteringar var 176 mnkr, 

medan avskrivningar och resultat uppgick till 

82 mnkr. Detta ger en självfinansieringsgrad 

på 46,5 procent. Möjligheten att nå målet för 

2018 måste betraktas som ytterst begränsad då 

årets budgeterade investeringsnivå uppgick till 

180 mnkr. Från och med 2019 är de finansiella 

målen ändrade.
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Finansiella nyckeltal
2018 2017 2016 2015

Förändring av nettokostnader (%) 5,2 5,4 5,4 2,4

Förändring av skatter och statsbidrag (%) 3,0  3,7 7,7 3,4

Årets resultat (mnkr) 4,9 35,7 60,5 24,9

Årets resultat, andel av skatter och generella statsbidrag (%) 0,3 2,1 3,7 1,7

Soliditet (%) 68,1 68,6 69,6 68,8

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensioner (%) 34,2 33,5 31,5 27,9

Självfinansiering av årets investeringar (%) 46,5 74,0 100,0 100,0

Årets investeringar
Enligt fullmäktiges andra finansiella mål bör kommunens 

investeringar vara självfinansierade.

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investe-

ringarna som kan finansieras med internt tillförda medel, 

det vill säga summan av avskrivningar och resultat. En 

självfinansieringsgrad på 100 procent eller mer innebär 

att inga lån behövs för investeringarna.

Summan av kommunens nettoinvesteringar för 2018 

är 176 mnkr, medan avskrivningar och resultat uppgår 

till 82 mnkr. Detta ger en självfinansierings grad på 46,5 

procent, vilket betyder att kommunfullmäktiges andra 

finansiella mål inte är uppnått.

Då kommunen visar fortsatt stora investeringsbehov 

kommer målet inte heller att kunna nås de närmaste åren.

Kapacitet
En viktig parameter för att avläsa kommunens lång-

siktiga kapacitet är att se på utvecklingen av det finan-

siella handlingsutrymmet. Detta mäts genom soliditet.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar 

som finansieras med eget kapital. Ju högre  soliditet 

kommunen har, desto lägre är skuldsättningen. Hur 

soliditeten utvecklas beror därmed på två faktorer: det 

årliga resultatet och förändringen av tillgångarna.

Kommunens soliditet för 2018 ligger på 68,1 procent, 

 vilket är en liten försämring mot föregående års 68,6  procent. 

Soliditeten medräknat skulderna utanför balans-

räkningen (pensioner intjänade före 1998 i den så kallade 

ansvarsförbindelsen) har ökat med 0,7 procentenheter till 

34,2 procent, vilket innebär en förbättring som beror på 

minskad pensionsskuld.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Kommunens nettokostnadsandel visar hur stor del av 

skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjäm-

ningen som går åt till att täcka olika typer av löpande 

kostnader i verksamheten. Nettot av intäkterna och 

kostnaderna 2018 visar att 100,1 procent av skatte-

intäkterna togs i anspråk. 

Skatteintäkterna ökade under året med 3,01  procent 

och nettokostnaderna ökade med 5,23 procent, en 

negativ utveckling, eftersom en kostnadsökning som är 

högre än intäktsökningen urholkar ekonomin på sikt.

Personalkostnaderna stod för 72 procent av årets 

samtliga driftkostnader (2017 stod de för 68 procent) 

och utgjorde en stor del av årets nettokostnadsökning. 

Totalt uppgick personalkostnaderna till 1 515 mnkr, 

 vilket innebar en ökning med 6,5 procent jämfört med 

föregående år. Detta förklaras framförallt av att avtals-

rörelsen för 2018 landade på cirka 2,5 procents löne-

ökning samt att antalet årsanställda i kommunen har 

ökat med 0,4 procent.

Kommunalskatten är förhållandevis hög i Gislaved 

jämfört med andra kommuner.

Kommunalskatt
(%) 2018 2017 2016

Gislaveds kommun 22,13 22,13 22,13

Jönköpings läns kommuner 21,68 21,64 21,64

Rikets kommuner 20,74 20,75 20,75
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Risk och kontroll
Likviditet
Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalnings-

förmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar i 

relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. Om måttet 

är 100 procent innebär det att omsättningstillgångarna 

är lika stora som de kortfristiga skulderna. Ju lägre tal, 

desto större är risken att likviditetsbrist uppstår.

Kassalikviditet
 (%) 2018 2017 2016

Inklusive semesterskuld 38,7 59,4 69,1

Exklusive semesterskuld 49,2 74,1 88,7

I kommunens kortfristiga skulder för 2018 (totalt cirka 

443 mnkr) ingår en semesterlöneskuld på cirka 94 mnkr 

som troligen inte kommer att omsättas under det  närmaste 

året. Bortsett från semester   löneskulden  uppgår årets 

kassalikviditet till 38,7 procent. Kassalikviditeten är för-

sämrad jämfört med föregående år, vilket framförallt 

beror på en avsevärd minskning av likvida medel.

Borgensåtagande och skuldsättning
När en kommun ska bedömas ur ett  riskperspektiv 

är det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns. 

 Gislaveds kommun har idag borgensåtaganden på 

483 mnkr, varav 447 mnkr är borgen för bolag och stiftelser. 

Bolagskoncernen har ett negativt kassaflöde, mesta - 

dels på grund av den höga  investeringstakten.  Risken 

för dotterbolagens skulder får ä ndå bedömas som liten,  

eftersom bolagen har ett positivt kassaflöde från den 

löpande verksamheten och innehåller betydande  övervärden. 

Uppfyllt balanskravet även i år
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen 

ha sin ekonomi i balans och varje räkenskapsår redo-

visa högre intäkter än kostnader efter att realisations-

vinster har räknats bort. Ett positivt resultat krävs för 

att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för 

reinvesteringar. Årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar uppgår till 1,7 mnkr.

Balanskravsutredning
(mnkr)  

Årets resultat enligt resultaträkning 4,9

Realisationsvinster –3,1

Årets resultat efter balanskravsjustering 1,7

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Balanskravsresultat 1,7

Resultatutjämningsreserv
Gislaveds kommun har ett, av fullmäktige antaget, 

regelverk för god ekonomisk hushållning och resultat-

utjämningsreserv (RUR). Regelverket ger kommunen 

möjlighet att reservera delar av positiva resultat. Tidi-

gare års överskott kan sedan användas för att jämna ut 

minskade skatteintäkter enskilda år vid lågkonjunktur. 

Ingående RUR uppgår till 141,2 mnkr och för 2018 görs 

ingen ytterligare avsättning. 

Sammanfattning finansiell analys
Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun 

utifrån ett finansiellt perspektiv är en kommun med 

mycket god grundekonomi. Detta avspeglas bland 

annat i en hög soliditet, god budgetföljsamhet och låg 

utdebitering. Å andra sidan visar den finansiella ana-

lysen att den ekonomiska styrkan under de senaste 

åren har försämrats till följd av höga investeringsnivåer 

i relation till respektive års resultatnivå. Med ett resultat 

på i genomsnitt 30 mnkr per år klarar kommunen en 

investeringsnivå på i snitt 100 mnkr per år. De senaste 

åren har investeringarna legat högre och resultaten 

lägre än denna nivå, vilket försämrar grundekonomin.

Kommunens ekonomi på sikt 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun styr verksam-

heten med ett aktivt arbete utifrån en planeringsmodell 

som utgår från vision, prioriterade målområden samt 

finansiella mål.

Den främsta utmaningen under den kommande peri-

oden 2019–2022 blir att klara de finansiella målen sam-

tidigt som behoven av investeringar kan komma att 

öka. Eftersom detta undantränger resurser till löpande 

drift inom verksamheterna måste en ständig avvägning 

göras mellan önskvärd storlek på resultat och storlek på 

planerade investeringar.

De aktuella förutsättningarna ställer krav på över  syn 

av både kvalitet och ekonomi inom kommunens drift.
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Den sammantagna bedömningen är att Gislaveds 

kommun bedriver verksamhet med god kvalitet och 

måluppfyllelse. Det förändrade arbetssättet och det nya 

sättet att styra och leda börjar få effekter. Nu gäller det 

att vara uthållig och fortsätta på den inslagna vägen, 

så att förändringen också sker på en övergripande nivå 

och dessutom sprider sig till alla medarbetare.

Kommunens skatteintäkter ökade, eftersom  budgeten 

utgick från färre invånare än vad som faktiskt bor i 

Gislaveds kommun. Samtidigt ökade utgifterna för inte-

grations- och/eller folkhälsobidrag för att bidraget drog 

nytta av 2016 års resultat, men kostnaderna belastade 

både 2017 och 2018. 

Nämnderna visade underskott som måste  åtgärdas. 

Situationen är inte hållbar. Det finns helt enkelt inget 

utrymme för nämnderna att inte hålla sin tilldelade 

ram. Kommunens ekonomiska resultat var lågt och 

 klarade precis balanskravet 2018. Däremot nåddes det 

 finansiella målet på 30 mnkr (2016–2020).  Kommunen 

kan inte räkna med att ha sådana resultat som det 

”goda” året 2016 på över 60 mnkr. Det låga resultatet 

2018  behöver också hämtas hem i planeringen för de 

 kommande åren, när dessutom konjunkturen mattas av 

och  förväntas övergå i lågkonjunktur.

Gislaveds kommun uppnådde god ekonomisk 

hushållning.

Utveckling och framtida 
utmaningar
Kommunikation och möten mellan invånare,  kommuner 

och näringsliv är viktiga för kommunens förmåga att 

möta framtidens utmaningar. Att lyssna och lära av 

synpunkter är viktigt för att stärka demokratin och 

utveckla verksamheterna. Medborgardialogen skapar 

tillit och förståelse för utmaningarna som kommunen 

står inför. Kommunen behöver förändra sitt arbetssätt 

för att nå invånarna på andra arenor än de traditionella 

och kunna ta del av deras synpunkter.

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta än mer för 

hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Kommunen behöver fortsätta att prioritera arbetet enligt 

FN:s globala mål genom Agenda 2030. Långsiktiga 

investeringar behöver planeras för till exempel vatten-

försörjning och avloppshantering.

Det är viktigt för samhällsutvecklingen att  kommunen 

även i framtiden fokuserar på att ge barn och unga bra 

förutsättningar. Befolkningen blir allt äldre och håller 

sig friskare längre. Automatisering och samverkan med 

civilsamhället är några vägar att möta utmaningarna.

Gislaveds kommun behöver ha ständigt fokus på 

 etablering och inkludering av nya invånare och arbeta 

för att öka attraktiviteten och invånarnas stolthet över sin 

kommun. Det är viktigt att invånarna känner sig trygga 

och kommunen behöver nå ut med information om hur 

den arbetar bland annat med trygghet och säkerhet.

Välfärdens utmaningar ställer höga krav på  styrning 

och ledning. Hela kommunen behöver arbeta  tillsammans 

och öka innovationskraften för att möta invånarnas behov 

av välfärd och tjänster,  samtidigt som resurserna  nyttjas 

effektivt. En flexibel  organisation,  helhetsperspektiv 

och samarbete är  framgångsfaktorer. Verksamheterna 

måste bli än mer effektiva och anpassa sig efter de 

 ekonomiska  förutsättningarna.

Kommunen arbetar med att förbättra  företagsklimatet 

och näringslivssamverkan. Ett fortsatt fokus behövs 

på att utveckla former för kommunikation och att nå 

fler delar av kommunens näringsliv genom bland annat 

 näringslivsdialoger.

Digitalisering och automatisering innebär både möjlig-

heter och utmaningar. Invånarnas behov av digitala tjänster 

ökar, liksom konkurrensen om  arbetskraften.  Samtidigt 

måste kommunen bedriva en effektiv verksamhet med 

de ekonomiska förutsättningar som finns. En väl  fungerande 

IT-infrastruktur är avgörande för att  befintliga och nya 

företag ska kunna hänga med i den globala  utvecklingen.

Det är ytterst viktigt för hela organisationen att 

arbeta aktivt med kompetensförsörjningen. Kommu-

nen behöver fortsätta att arbeta både strategiskt och 

operativt för att behålla och rekrytera kompetens. 

Att vara en  attraktiv arbetsgivare är avgörande för 

 framtidens personalförsörjning.

Sammantagen bedömning 
av kommunens resultat och 
effekter av verksamheten
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(tkr) Not Budget Bokslut Bokslut Koncern Koncern 

2018 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 349 839 447 289 460 325 818 344 772 674

Verksamhetens kostnader 2 – 1 992 341 – 2 099 235 – 2 029 554 – 2 375 116 – 2 256 184

Avskrivningar 3 – 74 497 – 76 937 – 73 699 – 122 094 – 116 352

Verksamhetens nettokostnader – 1 716 999 – 1 728 884 – 1 642 929 – 1 678 867 – 1 599 862

Skatteintäkter 4 1 347 872 1 347 026 1 309 672 1 347 026 1 309 672

Generella statsbidrag och utjämning 5 373 254 380 505 367 302 380 505 367 302

Finansiella intäkter 6 4 168 8 103 2 939 7 202 1 787

Finansiella kostnader 7 – 913 – 1 876 – 1 297 – 9 028 – 16 547

Resultat före extraordinära poster 7 382 4 875 35 687 46 839 62 352

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 – 11 126 – 4 757

Årets resultat 7 382 4 875 35 687 35 713 57 595

Resultaträkning
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Balansräkning

(tkr) Not Bokslut Bokslut Koncern
2018

Koncern 

2018 2017 2017

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 2 110 2 274

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 307 329 1 216 796 2 000 397 2 111 395

Maskiner och inventarier 9 139 835 125 305 428 851 144 827

Finansiella anläggningstillgångar 10 48 275 38 721 38 831 39 291

Summa anläggningstillgångar 1 495 439 1 380 822 2 470 189 2 297 787

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m m 11 3 025 2 914 5 476 4 781

Fordringar 12 127 164 115 471 174 567 148 121

Kortfristiga placeringar 13 0 54 975 43 778 119 957

Kassa och bank 14, 15 41 610 92 871 116 463 119 115

Summa omsättningstillgångar 171 799 266 231 340 284 391 973

Summa tillgångar 1 667 238 1 647 054 2 810 473 2 689 760

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16 1 134 766 1 129 891 1 651 654 1 615 941

därav årets resultat 4 875 35 687 35 713 57 595

därav resultatutjämningsreserv 141 249 141 249 141 249 141 249

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 42 790 33 590 43 010 33 810

Andra avsättningar 18 20 689 17 111 20 689 58 384

Uppskjuten skatt 18 0 0 50 646 0

Summa avsättningar 63 479 50 700 114 345 92 193

SKULDER

Långfristiga skulder 19 25 570 18 111 491 849 444 456

Kortfristiga skulder 20 443 423 448 352 552 626 537 169

Summa skulder 468 993 466 463 1 044 474 981 625

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 667 238 1 647 054 2 810 473 2 689 760

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 21 483 238 445 821 47 058 24 389

Ansvarsförbindelse (pensioner) 22 563 960 578 601 563 960 578 601

Leasing (operationell och finansiell) 23 70 518 10 781 70 518 10 781
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Kassaflödesanalys

(tkr) Not Bokslut Bokslut Koncern Koncern 

2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 4 875 35 687 35 713 57 595

Justering för av- och nedskrivningar 3 76 937 73 699 122 094 116 352

Förändring deponiavsättning 18 0 – 1 674 0 – 1 674

Förändring pensionsavsättning 17 9 200 4 023 9 200 4 024

Ökning/minskning andra avsättningar 18 3 578 0 12 952 5 617

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster – 2 935 – 714 64 005 – 377

Realisationsvinst/förlust – 2 951 2 425 – 2 951 2 425

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 88 704 113 446 241 013 183 962

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 54 975 35 010 76 179 – 29 973

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 – 11 692 21 051 26 446 160 875

Ökning/minskning förråd och varulager 11 – 111 – 214 – 695 – 396

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 – 4 929 64 610 15 456 36 944

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 243 120 457 117 386 167 450

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i materiella anläggningstillgångar – 190 165 – 152 323 – 412 956 – 299 400

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 1 309 478 1 309 478

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 743 4 051 12 743 5 208

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 – 9 554 – 126 – 9 554 – 419

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 185 667 – 147 920 – 408 459 – 294 133

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 19 8 408 2 079 48 342 1 263

Amortering av långfristiga skulder 19 – 949 – 30 816 – 949 – 2 629

Ökning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 14 0

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 459 – 28 737 47 407 – 1 366

Årets kassaflöde – 51 261 57 246 – 2 653 55 913

Likvida medel vid årets början 92 871 35 625 119 115 63 202

Likvida medel vid årets slut 41 610 92 871 116 463 119 115
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Noter

(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 27 616 28 106 172 523 138 100

Taxor och avgifter 99 809 111 835 175 747 158 304

Hyror och arrenden 34 665 37 468 188 478 183 762

Bidrag 236 443 235 728 229 086 235 728

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 45 620 46 285 45 674 46 316

Övriga intäkter 3 136 903 6 835 10 464

Summa verksamhetens intäkter 447 289 460 325 818 344 772 674

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning 0 0 0 0

Reavinst 3 136 903 3 136 903

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter – 1 404 462 – 1 336 648 – 1 457 879 – 1 392 432

Pensionskostnader – 110 151 – 84 048 – 113 516 – 86 637

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 7 679 – 4 517 – 47 330 – 131 586

Bränsle, energi och vatten – 40 889 – 40 779 – 153 190 – 49 393

Köp av huvudverksamhet – 177 704 – 197 233 – 191 038 – 197 233

Lokaler och markhyror – 31 810 – 28 779 – 14 990 – 10 233

Lämnade bidrag – 71 358 – 72 597 – 64 001 – 80 225

Övriga kostnader – 255 182 – 264 951 – 333 171 – 308 445

Summa verksamhetens kostnader – 2 099 235 – 2 029 554 – 2 375 116 – 2 256 184

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar 0 0 0 0

Utrangeringar 0 – 64 0 – 64

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 – 308 – 315

Avskrivningar byggnader och anläggningar – 48 321 – 46 802 – 71 711 – 67 949

Avskrivningar maskiner och inventarier – 28 616 – 26 833 – 50 076 – 48 023

Nedskrivning/utrangeringar 0 – 64 0 – 64

Summa avskrivningar – 76 937 – 73 699 – 122 094 – 116 352

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 353 158 1 315 040 1 353 158 1 315 040

Preliminär slutavräkning innevarande år – 1 807 1 547 – 1 807 1 547

Slutavräkningsdifferens föregående år – 4 325 – 6 005 – 4 325 – 6 005

Mellankommunal inkomstutjämning 0 – 910 0 – 910

Summa skatteintäkter 1 347 026 1 309 672 1 347 026 1 309 672
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 289 062 290 494 289 062 290 494

Kostnadsutjämningsbidrag 1 570 5 033 1 570 5 033

Regleringsbidrag/avgift 4 659 – 287 4 659 – 287

Avgifter för LSS-utjämning – 756 – 4 999 – 756 – 4 999

Fastighetsavgift 50 082 46 464 50 082 46 464

Övriga statsbidrag 35 888 30 597 35 888 30 597

Summa generella statsbidrag och utjämning 380 505 367 302 380 505 367 302

Not 6 Finansiella intäkter

Ränta likvida medel 389 397 425 411

Ränteintäkter kundfordringar 146 123 206 196

Borgensavgift 1 337 1 333 0 31

Övriga finansiella intäkter 3 371 379 3 709 443

Utdelning aktier 2 859 707 2 861 707

Summa finansiella intäkter 8 103 2 939 7 202 1 787

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader, lån – 68 – 330 – 6 779 – 14 879

Övriga finansiella kostnader – 1 009 – 434 – 1 450 – 1 134

Ränta pensionsskuld – 799 – 534 – 799 – 534

Summa finansiella kostnader – 1 876 – 1 297 – 9 028 – 16 547

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid periodens början 1 216 796 1 164 685 1 919 689 1 936 546

Investeringar 145 619 104 945 266 660 246 016

Försäljningar – 6 616 – 5 982 – 6 616 – 7 139

Utrangeringar 0 – 64 – 296 – 64

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 30 578 0

Omklassificering av anläggningar – 150 – 2 271 – 150 – 614

Årets pågående investeringar – 63 400 – 20 836 – 98 012 – 158 643

Årets aktivering av pågående investeringar – 24 259 – 10 769 – 138 590 83 210

Avskrivningar – 48 321 – 46 802 – 95 306 – 103 261

Redovisat värde vid årets slut 1 219 670 1 182 905 1 877 957 1 996 050

Pågående investeringar vid årets slut 87 659 33 892 122 440 115 345

Summa redovisat värde vid årets slut 1 307 329 1 216 796 2 000 397 2 111 395

Anskaffningsvärde 2 061 744 1 981 304 3 124 547 3 315 128

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar – 842 075 – 798 400 – 1 246 590 – 1 319 078

Bokfört värde 1 219 670 1 182 904 1 877 957 1 996 050

Bokfört värde pågående investeringar 87 659 33 892 122 440 115 345

Summa bokfört värde 1 307 329 1 216 796 2 000 397 2 111 395

Avskrivningstider 0– 60 år 0– 60 år 0– 60 år 0– 60 år
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 9 Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 125 305 104 603 409 122 195 699

Investeringar 44 546 47 378 146 296 53 384

Försäljningar – 3 178 – 493 – 6 931 – 493

Utrangeringar 0 0 208 0

Nedskrivningar 0 0 0 – 1 431

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificering av anläggningar 150 – 7 150 – 1 664

Finansiella Leasingavtal (bilar) 1 628 658 1 628 658

Avskrivningar – 28 616 – 26 833 – 121 623 – 101 326

Redovisat värde vid perioden slut 139 835 125 305 428 851 144 827

Anskaffningsvärde 369 002 330 930 951 352 452 091

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar – 229 167 – 205 625 – 522 502 – 307 264

Summa bokfört värde 139 835 125 305 428 851 144 827

Avskrivningstider 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år 3 – 20 år

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier

Gislaveds kommunhus AB (GKHAB) 20 348 10 348 10 348 10 348

Kommunsamköp AB 3 3 3 3

Smålands Turism AB 30 30 30 30

SKL Företag AB (Inera AB) 43 43 43 43

Andelar

Kommuninvest 23 356 23 356 23 356 23 356

Husbyggnadsvaror HBV förening (4st andelar) 40 40 40 40

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 6 6

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 2 2

Södra skogsägarna, insatskapital 27 27 27 27

Södra skogsägarna, emmitterat insatskapital 115 111 115 111

Reftele Föreningsgård 18 18 18 18

Industrins Forskningsinstitut 48 48 48 48

Kreditgaranti för Jönköpings län 0 450 0 450

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 20 20

Klämman Vind AB 0 0 15 15

Bostadsrätter

Inköp Brf Lyckås (4 lägenheter) 80 80 80 80

Inköp Bostadsrätt 21 21 21 21

Granaten daghem 602 602 602 602
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Grundfondskapital

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 1 044 1 044

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 1 100 1 100

Stiftelsen Torghuset 375 375 375 375

Summa aktier och andelar 47 275 37 721 37 290 37 736

Långfristiga fordringar

Lån Gisletorp Lokaler AB 1 559 1 559 1 559 1 559

Avgår osäkra fordringar – 1 059 – 1 059 – 1 059 – 1 059

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 500 500

Klämman Vind AB (Gislaved Energi Koncern AB) 0 0 180 180

Långfristiga värdepappersinnehav (AB Gislavedshus) 0 0 288 302

Långfristiga fordran (Enter Gislaved AB) 0 0 60 60

Långfristiga värdepappersinnehav (Stiftelsen Isabergstoppen) 0 0 13 13

Summa långfristiga fordringar 1 000 1 000 1 541 1 555

Summa finansiella anläggningstillgångar 48 275 38 721 38 831 39 291

Not 11 Förråd m m

Tekniska förvaltningens förråd 2 302 2 553 2 302 2 553

Asfaltskross tekniska 724 362 724 362

Övrigt, förråd 0 0 2 451 1 867

Summa förråd m m 3 025 2 914 5 476 4 781

Not 12 Fordringar

Kundfordringar 26 233 16 185 45 544 26 662

Statsbidragsfordringar 16 557 34 481 16 557 34 491

Fordran VA-kollektivet 1 512 1 383 20 244 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 850 31 006 40 934 48 785

Övriga kortfristiga fordringar 47 011 32 415 51 288 38 183

Summa fordringar 127 164 115 471 174 567 148 121

Not 13 Kortfristiga placeringar

Korträntefond Nordea 0 55 010 0 55 010

Korträntefond Swedbank 0 0 0 0

Penningsmarknadsfond Swedbank 0 0 0 0

Värdereglering kortfristiga skulder 0 – 35 0 – 35

Aktier och andelar (AB Gislavedshus) 0 0 43 778 64 982

Summa kortfristiga placeringar 0 54 975 43 778 119 957

Not 14 Kassa och bank

Kassa 31 28 203 145

Bank 41 579 92 843 116 260 118 970

Summa kassa och bank 41 610 92 871 116 463 119 115
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 15 Koncernkonto

Kommunens andel 41 435 92 705 41 435 92 705

Gislaveds Kommunhus AB 3 785 1 623 3 785 1 623

Gislaved Energi Koncern AB 9 620 58 9 620 58

Gislaved Energi Elnät AB 12 500 4 954 12 500 4 954

Gislaved Energi AB 3 486 4 358 3 486 4 358

AB Gislavedshus – 428 435 – 428 435

Gisletorp Lokaler AB – 284 2 662 – 284 2 662

Enter Gislaved AB 2 868 1 911 2 868 1 911

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 18 107 0

Stiftelsen Gisleparken 0 – 2 0 – 2

SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) 0 0 0 0

Summa koncernkonto 72 982 108 704 91 089 108 704

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital 1 129 891 1 094 204 1 615 941 1 760 537

Årets resultat 4 875 35 687 35 713 – 144 596

Utgående eget kapital 1 134 766 1 129 891 1 651 654 1 615 941

varav:

Resultatutjämningsreserv (RUR) 141 249 141 249 141 249 141 249

Not 17 Avsättningar för pensioner

Specifikation - avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 16 838 10 469 16 838 10 469

Förmånsbestämd/kompl.pension 83 86 83 86

Ålderspension 16 699 15 647 16 919 15 867

Pension till efterlevande 817 829 817 829

Summa pensioner 34 436 27 032 34 656 27 252

Löneskatt 8 354 6 558 8 354 6 558

Summa avsatt till pensioner 42 790 33 590 43 010 33 810

Antal visstidsförordnanden

Politiker 13 13 13 13

Tjänsteman 0 0 0 1

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 33 590 29 566 33 810 29 786

Nya förpliktelser under året varav nyintjänad pension 1 352 3 775 1 352 3 775

Ränte- och basbeloppsberäkningar 655 482 655 482

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Pension till efterlevande 0 0 0 0

Övriga post 7 965 1 834 7 965 1 834

Årets utbetalningar – 2 568 – 2 852 – 2 568 – 2 852

Förändring löneskatt 1 796 785 1 796 785

Summa avsatt till pensioner 42 790 33 590 43 010 33 810

Utredningsgrad 99 % 99 % 99 % 99 %
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 18 Andra avsättningar

Uppskjutna skatter 0 0 50 646 41 273

Avgångsvederlag 3 578 0 3 578 0

Avsatt till återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 17 111 18 784 17 111 18 784

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråktagande avsättningar 0 0 0 0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0

Förändring av nuvärdet 0 – 1 674 0 – 1 674

Avsättning till deponi 17 111 17 111 17 111 17 111

Summa andra avsättningar 20 689 17 111 71 335 58 384

Not 19 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 0 0 466 279 426 345

Skuld Finansiell leasingavtal 2 286 658 2 286 658

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Anslutningsavgifter 12 533 7 377 12 533 7 377

återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag 10 751 10 076 10 751 10 076

återstående antal år (vägt snitt)

Summa långfristiga skulder 25 570 18 111 491 849 444 456

Not 20 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 130 139 82 757 181 032 124 488

Personal, källskatt och arbetsgivaravgifter 51 610 47 510 52 831 48 674

Personal, pensionskostnader 49 265 46 938 49 575 46 938

Övertid och semesterlöneskuld 94 330 89 090 97 393 91 047

Förutbetalda skatteintäkter 12 150 10 470 13 335 10 470

Kalkning och landskapsvård 923 782 923 782

Förutbetalda intäkter 54 515 75 044 67 441 95 576

Upplupna kostnader 34 098 20 954 54 647 29 928

Moms 3 825 2 373 3 825 7 389

Kortfristig låneskuld 0 30 000 3 900 35 086

Övriga skulder, avräkningsskulder 12 568 42 435 27 725 46 792

Summa kortfristiga skulder 443 423 448 352 552 626 537 169
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 21 Borgensåtaganden

Kommunägda bolag och stiftelser

AB Gislavedshus 294 246 298 058 0 0

Gislaved Energi Koncern AB 118 500 108 500 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen 23 434 24 874 0 0

Stiftelsen Torghuset 10 500 11 500 10 500 11 500

Summa kommunägda bolag 446 680 442 932 10 500 11 500

Egnahem och småhus 158 205 158 205

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 561 618 561 618

Gislaveds Folkets hus 864 884 864 884

Anderstorp Folkets hus 954 976 954 976

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) 34 022 10 206 34 022 10 206

Summa föreningar och övriga 36 401 12 684 36 401 12 684

Summa borgensförbindelser 483 238 455 821 47 058 24 389

Under 2017 har Gislaveds kommun tillsammans med Gnösjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner bildat ett kommunalförbund 

gällande avfallsverksamheten (Samverkan Återvinning Miljö - SÅM). Medlemsandelen i kommunförbundets tillgångar och skulder 

har baserats på invånarantal enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 (kvotfördelning). 

Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild medlemskommun divideras med det 

totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. Kvotdelen används sedan för att beräkna de enskilda 

medlemskommunernas andel av kommunförbundets tillgångar och skulder. För Gislaveds kommun är kvotdelen 34,0 %. 

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunalförbundet eller interims 

direktionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs ska borgensansvaret 

medlemskommunerna sinsemellan fördelas enligt motsvarande kvotfördelning. För Gislaveds kommun innebär den 34,0 %.

Vid bokslut 2018 har förbundet ett lån på 100 mnkr på kommuninvest. Gislaveds kommuns andel av borgen för detta lånet 

motsvarar 34 mnkr.

Förbundet har även en upptagen checkräkningskredit på 20mnkr och det är kvotfördelningen i regressavtalet mellan 

kommunerna som gäller även för denna.
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(tkr) Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 22 Ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller 

avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 578 601 599 019 578 601 599 019

Nyintjänad pension 11 246 – 2 364 11 246 – 2 364

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 831 12 245 8 831 12 245

Ändring av försäkringsteknisk grund 0 3 805 0 3 805

Pensionsutbetalningar – 21 812 – 21 121 – 21 812 – 21 121

Övrigt – 10 048 – 8 997 – 10 048 – 8 997

Summa pensionsförpliktelser 566 818 582 587 566 818 582 587

Förändring av löneskatten – 2 858 – 3 986 – 2 858 – 3 986

Utgående ansvarsförbindelse avsatt till pensioner 563 960 578 601 563 960 578 601

Andel Försäkring

Del av pensionsförpliktelsen som tryggas genom försäkring:

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 16 256 16 955 16 256 16 955

Förpliktelser intjänade från 1998, pensionsavsättning 31 682 18 800 31 682 18 800

Totalt 47 938 35 755 35 755 35 755

Utredningsgrad 99 % 99 % 99 % 99 %

Överskottsfonden

Skandia 4 946 1 878 4 946 1 878

KPA 0 3 136 0 3 136

Summa 4 946 5 014 4 946 5 014

Not 23 Leasing

Operationell leasing

Minimileasingavtal:

med förfall inom 1 år 25 988 6 811 25 988 6 811

med förfall mellan 1 – 5 år 31 151 3 312 31 151 3 312

med förfall senare än 5 år 11 093 0 11 093 0

68 232 10 123 68 232 10 123

Finansiella leasing vars avtalstid överstiger 3 år

Nuvärdet av minimileaseavgifterna:

med förfall inom 1 år 397 120 397 120

med förfall mellan 1 – 5 år 1 889 538 1 889 538

med förfall senare än 5 år 0 0 0 0

2 286 658 2 286 658
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Driftredovisning
(tkr) Budget

2018
Bokslut

2018
Avvikelse Använt

%
Bokslut

2017

Kommunstyrelsen 96 911 91 894 5 017 94,8 98 466

Överförmyndarnämnden 3 398 3 331 67 98,0 2 746

Barn- och utbildningsnämnden 794 060 784 559 9 501 98,8 773 287

Tekniska nämnden 46 605 42 138 4 467 90,4 42 983

Socialnämnden 607 381 639 655 – 32 274 105,3 595 488

Räddningsnämnden 32 756 33 060 – 304 100,9 31 830

Fritidsnämnden 38 114 36 203 1 911 95,0 36 042

Fastighet- och servicenämnden 14 370 6 286 8 084 43,7 – 6 421

Kulturnämnden 35 246 35 421 – 175 100,5 33 278

Bygg- och miljönämnden 14 471 13 931 540 96,3 14 243

Summa nämnder 1 683 312 1 686 479 – 3 167 100,19 1 621 942

Nämndernas budget 2018 i tabellen är inklusive täckning för kapitalkostnader.

Total nämndernas beslutade budget 2018 exklusive kapitalkostnader = 1 591 960 tkr.

Investeringsredovisning (netto)
(tkr) Budget 

2018
Bokslut 

2018
Avvikelse Använt

%
Bokslut 

2017

Kommunstyrelsen 1 505 1 259 246 83,7 0

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0,0 0

Barn- och utbildningsnämnden 8 350 7 245 1 105 86,8 12 366

Tekniska nämnden 41 300 37 807 3 493 91,5 46 607

Socialnämnden 7 100 5 092 2 008 71,7 2 932

Räddningsnämnden 4 300 1 636 2 664 38,0 5 027

Fritidsnämnden 5 495 3 056 2 439 55,6 6 025

Fastighet- och servicenämnden 108 550 118 810 – 10 260 109,5 72 235

Kulturnämnden 2 470 706 864 28,6 2 569

Bygg- och miljönämnden 450 502 – 52 111,6 32

Summa investeringar 179 520 176 113 2 507 98,1 147 794

därav:

Skattefinansierade investeringar 159 520 156 160 2 460 97,9 129 411

Taxefinansierade investeringar 20 000 19 953 47 99,8 18 383
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Särskilt prioriterade investeringar
(mnkr) Total budget Utgift t o m 

2017
Utgift 2018 Budget 2018 Återstår av 

total budget
Slutprognos 

projektet

Kastanjens Förskola 32,0 4,0 22,3 16,3 5,7 32,0

Sporthall Smålandsstenar 48,0 0,5 20,2 32,0 27,3 48,0

Glashuset, tillbyggnad 23,5 0,3 3,5 16,3 19,7 31,5

Centrala förskolor i Gislaved 26,5 0,1 0,1 3,5 26,3 26,5

Summa 130,0 4,9 46,2 68,1 78,9 138,0

Kastanjens förskola

Projektet är i produktion och följer tidplanen väl. Slutbesiktning planeras till vecka 14 2019.

Sporthall Smålandsstenar

Projektet är vid årsskiftet i full produktion och följer sin plan och budget väl i nuläget. 

Glashuset, tillbyggnad

Projekteringen visade att projektet inte höll ursprungsbudget och projektet kalkylerades om. En tidigare felbedömning av 

de kringliggande kostnaderna för att anpassa de två etapperna till varann samt högre byggkostnader beroende på en het 

byggmarknad ledde till en bedömd ny slutsumma på 32 mnkr. Den nya kalkylen lyftes politiskt och beslut togs om att starta 

projektet. Produktionen planeras att starta i månadsskiftet februari/mars 2019.

Central förskola i Gislaved

Förstudien av Gulsippan-området på Sörgården i Gislaved pågår och parallellt även detaljplansprocessen. Ett nära samarbete 

med Bygg- och miljöförvaltningen och ett brett deltagande gör att plan och projekt får de bästa förutsättningarna. Samtidigt 

pågår planering och markanvisning för området Centrum 2, där de offentliga lokalerna styrs till att innehålla bla. en förskola 

och särskilt boende för att täcka behov från Barn- och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Detta blir då externt inhyrda 

lokaler i fortsättningen.



Affärsdrivande verksamhet
Vatten och avlopp

Resultaträkning
(tkr) Not Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Verksamhetens intäkter 1 48 330 45 387

Verksamhetens kostnader 2 –41 378 –39 425

Avskrivningar –4 258 –3 518

Verksamhetens nettokostnader

2 694 2 444

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader –2 694 –2 444

Resultat före extraordinära 

poster 0 0

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 0 0

Nettoinvesteringar 21 442 16 078

Verksamhetsmått/nyckeltal 2018 2017

Årsarbetare 15,8 15,3

Producerad vattenmängd (tm3) 2 077 1 924

Debiterad vattenmängd (tm3) 1 515 1 491

Behandlad mängd avloppsvatten (tm3) 3 609 3 925

Kostnad (kr/m3) 27,77 26,44

Antal vattenmätare 6 979 6 922

Kostnadstäckningsgrad (%) 100 100

Balansräkning
(tkr) Not Bokslut  

2018
Bokslut 

2017

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader och  

tekniska anläggningar 156 449 151 796

Maskiner och inventarier 2 752 1 637

Pågående investeringar 10 084 590

Summa anläggningstillgångar 169 285 154 023

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd med mera 1 841 2 042

Fordran, VA-kollektivet 1 512 1 383

Övriga fordringar 0 0

Summa omsättningstillgångar 3 353 3 425

Summa tillgångar 172 638 157 448

EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 0 0

Summa avsättningar 0 0

SKULDER

Långfristiga skulder 4 172 111 157 448

Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder 5 527 351

Summa skulder 172 638 157 448

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 172 638 157 448
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Affärsdrivande verksamhet

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter

(tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2017

VA-intäkter 47 167 45 023

varav reglering mot VA-kollektivet 129 –943

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings-

anslutningsavgifter

Upplösning av anläggningsavgift 2014 15 15

Upplösning av anläggningsavgift 2015 40 40

Upplösning av anläggningsavgift 2016 31 31

Upplösning av anläggningsavgift 2017 32 32

Upplösning av anläggningsavgift 2018 23

Hyror och arrenden

Övriga intäkter 893 1 189

Summa verksamhetens intäkter 48 330 45 387

Not 2 Verksamhetens kostnader

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Löner och sociala avgifter –9 651 –7 523

Material och tjänster –18 647 –18 756

Lokaler –4 296 –3 987

GS personal –4 137 –4 690

Övrigt internt –2 165 –1 987

Övriga kostnader –2 482 –2 482

Summa verksamhetens kostnader –41 378 –39 425

Not 3 Materiella anläggningstillgångar 

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Mark 0 1 730

Fastigheter för affärsverksamhet 291 860 281 506

Ackumulerade avskrivningar 

affärsverksamhetsfastigheter –135 411 –131 440

Maskiner och inventarier 4 527 3 125

Ackumulerade avskrivningar  

maskiner och inventarier –1 775 –1 488

Summa materiella 

anläggningstillgångar 159 201 153 433

Not 4 Långfristiga skulder

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Långfristig skuld till kommunen 159 391 149 529

Anläggningsavgifter, inklusive ack 

upplösning 12 533 7 377

Investeringsbidrag, inklusive ack 

upplösning 187 191

Summa långfristiga skulder 172 111 157 097

Not 5 Kortfristiga skulder

(tkr)

Bokslut 
2018

Bokslut
2017

Semesterlöneskuld 527 351

Övriga kortfristiga skulder 0 0

Summa kortfristiga skulder 527 351
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Affärsdrivande verksamhet

Verksamhetsberättelse – vatten 
och avlopp
En ny VA-chef tillsattes i oktober, sjukskrivningstalen är 

i paritet med föregående år och det har varit en stabil 

personalomsättning.

Det allmänna VA-nätet byggdes ut med bland annat 

nya VA-ledningar i Södra Gussjön samt i ett nytt bostads-

område vid Avenboksvägen, Smålandsstenar. 

Vid 2018 års början fanns 1 383 tkr i resultat-

utjämnings fonden som skulle varit nollställd senast 

2018-12-31 enligt VA-lagens paragraf om att negativt 

eller positivt resultat måste vara återställt senast 3 år 

efter att det uppstod. Detta inträffade inte utan istället 

blev det ytterligare ett negativt resultat om 129 tkr. Det 

balan serade resultatet i resultat utjämningsfonden var 

vid 2018 års utgång bokat som en fordring på VA-kol-

lektivet om 1 512 tkr.

Vatten
Ett stort arbete med utveckling och renovering av vatten-

verken både i såväl Gislaved och Smålandsstenar, 

Anderstorp och Reftele genom fördes under 2018.

Spillvatten
Renoveringsarbetet i avloppsreningsverken fortsatte 

under 2018. I arbetet ingår bland annat nya ekoflock-

tankar i Gislaved och Smålandsstenar, nya säkerhets-

grindar, nytt skrapspel med mera. 

Länsstyrelsen har ännu inte fastställt några krav 

på slamhygienisering för Gislaveds avloppsrenings-

verk, och dialogen med länsstyrelsen fortsätter under 

2019. När det gäller kväverening har Gislaveds kom-

mun redovisat en utvärdering av den nya kvävereningen 

till myndig heterna. Kompletteringar ska lämnas in och 

beslut om slutliga villkor för Gislaveds avloppsrenings-

verk kan eventuellt fattas under 2019.
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Kommunstyrelsen

Nämndens grunduppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt-

ningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och sam-

ordnar planeringen och uppföljningen av kommunens eko-

nomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare med 

uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och 

agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. I kom-

munstyrelsens uppdrag ingår bland annat:

• den översiktliga planeringen och användningen av mark 

och vatten

• sysselsättnings- och näringslivsfrågor

• mark- och bostadspolitiken och att se till att en till-

fredsställande markberedskap upprätthålls samt att 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

• kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik

• energiplaneringen samt att främja en god energihus-

hållning

• den lokala trafikpolitiken och att verka för en tillfreds-

ställande trafikförsörjning

• kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och 

IT-strategiska frågor samt informationssäkerhet.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Avsikten med kommunens nya styrmodell är i grunden att 

få en bättre och mer resurseffektiv service till invånarna 

i en tid med en föränderlig omvärld och skiftande behov 

hos invånarna. Den nya styrmodellen förutsätter att så 

mycket som möjligt av planeringen och styrningen sker så 

nära den löpande verksamheten som möjligt.

Arbetet med att införa styrmodellen var en central upp-

gift under året. Framför allt byggdes strukturer och pro-

cesser och sätt som länkar samman arbetet i de operativa 

styrgrupperna med planeringen. Strukturer handlar om sys-

tem för uppföljning, internkontroll som hänger samman med 

styrmodellen utan dubbelarbete och om att styra omvärlds-

analysen så att den blir en naturlig del av den kommande 

kommunplanen. I processerna ingår att få en tydlig ordning 

för när olika perspektiv och aspekter ska tas in i en fråga. 

Överhuvudtaget innebär det processer som är mer syste-

matiskt lagda i tiden. Ett viktigt perspektiv har varit att få en 

ordning som bygger på hög grad av delaktighet, vilket bland 

annat inkluderar ett nytt samverkansavtal.

Kommunstyrelseförvaltningen gjorde många omplan-

eringar både för att öka kvaliteten och för att minska den 

kommande arbetsbördan för personalen. Arbetet med att 

utveckla kommunstyrelsen som egen nämnd och förvalt-

ning med hjälp av digitaliseringens möjligheter behöver 

accelereras. 

Erfarenheten hittills är att både synsätten och pro-

cesserna för styrningen inte alls i tillräcklig utsträckning 

kommit ut till medarbetarna i förvaltningarna, inklusive 

kommunstyrelseförvaltningen. Att de gör det är en förut-

sättning för att styrmodellen ska fungera i praktiken och 

inte bara vara en teoretisk modell. Den viktiga uppgiften 

framöver är därför att föra ut styrmodellen till de stora 

grupperna medarbetare.

En ny övergripande omvärldsanalys togs fram. Den 

pekar på ett antal långsiktigt viktiga utvecklingsområden 

för kommunen, såsom ökat fokus på hållbarhet, att ta till-

vara invånarnas engagemang samt att öka fokus på inklu-

dering, digitalisering och automatisering. 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för 

Smålandsstenar och Skeppshult har varit resurskrävande, 

men avslutades i slutet av 2018, och den nya FÖP antogs 

av kommunfullmäktige.

Gislaveds kommun beviljades – som en av 66 kommu-

ner – att vara finskt förvaltningsområde.

Kommunstyrelsen stödjer digitaliseringen i hela kommun-

organisationen. Införandet av e-arkiv var en viktig förutsätt-

ning. Kontaktcenter arbetade med att öka antalet e-tjänster 

samt med att göra dem lätta att hitta och använda. Det ska 

vara enkelt att få hjälp och support, till exempel via direkt-

chatt, och man ska få snabb återkoppling.
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Kommunstyrelsen

Merparten av arbetet för en hållbar utveckling sker 

i nämnderna. Den centrala funktionen var engagerad i 

vissa stödjande och vägledande insatser som Temadag 

kring EU och Agenda 2030, Fokus Gislaveds centrum, 

workshops och Grundläggande miljöutbildning tillsam-

mans med 7 andra kommuner och länsstyrelsen för kom-

munens anställda.

Medarbetare
En utmaning är att många nya medarbetare inte har någon 

eller väldigt liten erfarenhet, vilket förlänger introduktionen. 

Många nya chefer har dessutom anställts i nämndernas 

förvaltningar, vilket ökar behovet av insatser från stöd-

funktionerna.

I takt med att omvärlden förändras, ändras även inne-

hållet och uppdragen i medarbetarnas tjänster. Det ställer 

stora krav på förändring i såväl kultur som struktur och 

kompet ensutveckling. Kommunen behöver arbeta mer med 

flexibil itet för att personalen ska kunna förändra sina arbets-

uppgifter och sin kompetens. Det gäller i princip alla verk-

samheter.

Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare var lite 

mer nöjda totalt och med ledarskapet jämfört med alla 

anställda i kommunen (NMI). Hållbart medarbetarindex 

visade även att förvaltningens medarbetare är något mer 

engagerade än övriga i kommunen, vilket märktes i pro-

duktionen av tjänster och service.

Kommunstyrelseförvaltningen hade en normal 

personal omsättning med 7,7 procent. Jämfört med 2017 

(12,5 procent) var rörligheten mindre.

Sjukfrånvaron om 5,2 procent var på samma nivå som 

kommunens målvärde 5,3 procent.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall 
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Politik 11 962 0 5 965 0 400 10 532 1 430

Kommunledning 13 204 200 7 577 0 200 12 959 245

Avdelningen för verksamhetsstöd 18 008 600 9 856 200 1 000 16 721 1 287

Avdelningen för hållbar utveckling 11 312 600 4 702 600 600 9 529 1 783

Ekonomiavdelningen 22 242 100 14 317 0 200 22 067 175

HR-avdelningen 14 611 100 7 519 0 100 14 301 310

Kontaktcenter 5 572 300 3 845 200 0 5 785 – 213

Summa nettoresultat 96 911 1 900 53 781 1 000 2 500 91 894 5 017

Ett överskott på helåret beräknas till 5,0 mnkr. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
Kommunstyrelsen behöver fokusera på personalförsörjning, 

digitala utvecklingsfrågor och olika kommunikationssätt 

med både medarbetare och invånare. Samordning internt 

och samordning med andra, såsom företag och myndighe-

ter, blir avgörande för den framtida utvecklingen.

Den kommunala demokratin, hållbar utveckling och 

invånarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är priorite-

rade frågor att arbeta vidare med.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utöva uppsikt över 

nämnderna. Ett fortsatt fokus behöver ligga på att utveckla 

en horisontell och tillitsbaserad styrning och ledning av kom-

munens verksamheter. I det ligger att öka kvaliteten i verk-

samheten.
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Överförmyndarnämnden

Nämndens grunduppdrag
Överförmyndarnämndens grunduppdrag är att resurs

effektivt genomföra de uppgifter som åligger kommunen.

Sammantagen bedömning av
 

resultat och effektivitet
Invånare
Nämnden bedrev sin verksamhet utan störningar och på 

ett rättssäkert sätt.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Överförmyndare 3 398 100 2 037 100 200 2 938 460

Ensamkommande barn 0 –100 304 –100 –100 393 –393

Summa nettoresultat 3 398 0 2 342 0 100 3 331 67

Utveckling och framtida 
utmaningar
En utmaning är att få tag i kvalificerade ställföreträdare.

År 2019 kommer nya ledamöter att behöva grundutbild

ning och de nuvarande vidareutbildning.

Nämnden bedrev sin verksamhet inom budget.

Ensamkommande barn gav ett underskott om 

0,4 mnkr, eftersom dessa kostnader inte längre täcks av 

staten. Överskottet om 0,5 mnkr för den övriga verksam

heten berodde på att en större andel huvudmän hade 

bättre ekonomi och på att nämnden minskade andelen 

professionella ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden gjorde inga investeringar.
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Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens grunduppdrag
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens 

uppgifter inom skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. 

Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, 

och regleras i Skollagen (2010:800).

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musik-

skola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt 

eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskole-

program, fristående högskolekurser samt därutöver 

uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kom-

munala organisationens behov.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Resultaten från skolverksamheten var generellt bra, med-

arbetarna var nöjda och verksamheten lämnade ett eko-

nomiskt överskott. 

Invånare
Resultaten i både förskola, grundskola och gymnasium var 

generellt bra.

Behovet av förskoleplatser ökade och fler avdelningar 

inrättades. Plats kunde erbjudas inom lagstadgad tid fyra 

månader. Ett exempel på goda resultat var att andelen 

elever i förskoleklass som bedöms kunna återberätta en 

elevnära berättelse ökade från 79 till 85 procent. Ett annat 

exempel var förskoleenkäten (från hösten 2017). På frågan 

om barnen känner sig trygga i förskolan gav vårdnads-

havarna betyget 8,8 på en tiogradig skala.

I grundskolan var totalt 78 procent av eleverna behöriga 

till gymnasiets nationella yrkesprogram. Det var ett bra 

resultat som låg 3 procentenheter över det resultat som 

Skolverket beräknat, där man tar hänsyn till så  kallade 

socioekonomiska faktorer som familjens utbildning och 

ekonomi, var man är född med mera. För de elever 

som inte blev behöriga dominerade underkända betyg i 

 engelska, matematik och svenska.

Undersökningen Elevernas skola (som riktar sig till både 

elever och vårdnadshavare) visade att i princip alla elever i 

årskurs 5 och 8 ansåg att de kan nå kunskapskraven om 

de försöker. Eleverna i årskurs 5 ansåg att deras lärare för-

väntar sig att de ska göra sitt bästa och de anser också 

att lärarna förklarar så de förstår. 

På frågan i elevenkäten ”På lektionerna är vi elever med 

och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skol-

uppgifter” var andelen som svarade ”Stämmer helt och 

hållet” eller ”Stämmer ganska bra” 64 procent i årskurs 

2, 72 procent i årskurs 5 men endast 37 procent i årskurs 8.

På frågan ”Jag har möjlighet att påverka undervisningen” 

i Gislaveds Gymnasiums elevenkät redovisades värdet 3,73 

på en sexgradig skala.

Ett bekymmersamt resultat från enkäten var att en 

tredje del av eleverna i årskurs 8 anser att lärarna inte får 

dem att tro på sig själva i sitt skolarbete. 

På Nordinskolan fanns det tidigare en situation med 

bristande tilltro mellan lärare och elever med åtföljande 

svaga meritvärden. Där har man framgångsrikt tillämpat 

metoderna från forsknings- och  utvecklingsprogrammet 
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Barn- och utbildningsnämnden

Inkluderande lärmiljöer 2 och har nu resultat som är  på  tagligt 

bättre än de förväntade.

På övriga skolor behöver samma beprövade metoder 

snabbt och kraftfullt tillämpas för att förbättra situationen.

I alla verksamheter sker fortlöpande  utvecklingsarbete 

kring modernt och digitalt lärande. Den enskilt största 

kompetens utvecklingsinsatsen sker på den lokala GETT- 

mässan. Under året fick grundskolorna ljudutjämnings-

utrustning i klassrummen. Nya digitala  läromedel för 

flerspråkighet infördes i såväl förskola som grundskola, 

gymnasium och vuxenutbildning.

Studieresultaten i SFI var goda och bättre än riks - 

genomsnittet. 

Vad gäller elevernas trygghet var resultaten goda 

(även om varje otrygghet självfallet är en form av miss-

lyckande). Cirka 85 procent av eleverna upp till årskurs 5 

uppgav att de är trygga. I årskurs 8 sjunker andelen till 78 

procent. Medelvärdet för instämmande i påståendet ”Jag 

känner mig trygg på skolan” i Gislaveds Gymnasiums elev-

enkät var 4,38 (sexgradig skala). I en enkät som var riktad 

till vårdnads havare i alla årskurserna ansåg 82 procent att 

eleverna är trygga i skolan. 

Medarbetare
Den totala lärarbehörigheten i grundskolan var cirka 

73 procent. Bland de tjänstgörande lärarna varierade 

behörigheten i respektive ämne från 37 till 100 procent. 

Framförallt var behörigheten i praktisk-estetiska ämnen 

lägre. Eftersom endast behöriga lärare får sätta betyg, 

får en del behöriga lärare en hög arbetsbelastning med 

betygssättningen.

Kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatser 

gjordes för att stärka chefernas kommunikativa ledarskap. 

Fokus på medarbetarna som kommunens viktigaste resurs 

för verksamhetsutveckling genom delaktighet, arbetsglädje 

och engagemang skedde genom den kommungemen-

samma satsningen G-kraft.

Medarbetarenkäten, med en svarsfrekvens om 84 pro-

cent, gav med ett undantag goda signaler om arbets klimatet. 

På en femgradig skala redovisades värdet 4,23 på frågan 

”Min chef visar förtroende för mig som medarbetare” och 

4,44 på ”Mitt arbete känns meningsfullt”, och frågan ”Jag har 

ett arbete inom Gislaveds kommun som jag är stolt över” gav 

ett högt värde, 4,3. 

Schemaläggningen behöver förbättras, särskilt när 

det gäller användningen av vikarier så att den stämmer 

med behoven. Nu förekommer det att det finns vikarier 

på plats som egentligen inte behövs, därför att behovet 

 ändrats sedan planeringen gjordes. Samtidigt kan det vara 

personal brist på andra platser. Dessa brister kan också 

skapa onödig osäkerhet och stress på arbetsplatser.

Sjukfrånvaron var oförändrad, 5,1 procent, och lägre än 

målvärdet för kommunen som helhet (5,3). Sjukfrånvaron var 

högst i förskolan och som grupp i övrigt ökade sjukfrånvaron 

mest bland unga. Personalomsättningen var 7,9 procent.

Hållbar utveckling
Arbetet med giftfri miljö pågår i förskolorna och efter en 

kartläggning av material och ålder på leksaker och viss 

inredning byts de ut. Arbetet utmynnade i en handlings-

plan för giftfri förskola. 

Samtliga kök arbetar med ett bredare utbud av vege-

tariska måltider. Verksamheterna arbetar för att minska 

matsvinnet. Andelen ekologiska råvaror var 51 procent, 

vilket överträffade målvärdet på 45 procent.
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Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31 

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration 12 087 300 146 0 0 13 516 –1 429

Gemensamma verksamheter 32 779 –500 23 984 200 500 35 507 –2 728

Förskola 185 477 1 000 –5 705 –5 500 –6 000 188 496 –3 019

Grundskola F-9 inkl grundsärskola, 

fritidshem och fritidsgårdar 389 682 –4 600 –1 494 –600 900 374 016 15 666

Gymnasie inkl gymnasiesär 140 917 2 300 –3 456 2 700 4 000 139 004 1 913

Vuxenutbildning inkl  

Högskola på hemmaplan 17 519 500 –961 500 700 18 465 –946

Musikskolan 15 599 0 –840 0 –100 15 555 44

Summa nettoresultat 794 060 –1 000 11 674 –2 700 0 784 559 9 501

Årets resultat var ett överskott om 9,5 mnkr. Resultatet 

berodde till största delen på ett överskott för grundskolan. 

En del statsbidrag hade rektorer och förskolechefer svårt 

att omsätta i verksamhet under året.

Skolskjutskostnaderna översteg budget med 4,7 mnkr, 

främst beroende på att taxikostnaderna för enskilda elever 

ökade och på viss utökning av skolskjutsturer.

Resultatet för förskola och pedagogisk omsorg var 

–3,0 mnkr. Förskolan hade fler barn än budgeterat. En 

lägre andel barn hade 15-timmarsplacering. Inför 2019 har 

resurs tilldelningen förändrats för att den ska bli mer  precis, 

så att förskolor med många barn med långa  omsorgstider 

får mer resurser och att förskolor med barn med färre 

omsorgstimmar får lägre tilldelning.

Fritidshem gav ett resultat om +1,5 mnkr, eftersom man 

hade lägre kostnader för material och tjänster samt stats-

bidrag som översteg budget.

Grundskolan lämnade ett överskott om 14,1 mnkr. 

Resultatet berodde till största delen på statsbidrag utöver 

beräknat och på att en del statsbidrag tilldelades så sent 

att rektorer och förskolechefer hade svårt att omsätta dem 

i verksamhet. Delar av avvikelsen låg utanför nämndens 

kontroll, men det finns också utrymme och behov av att 

förbättra budgeteringen av statsbidragen.

Gymnasiesärskolans resultat om +1,3 mnkr berodde 

bland annat på fler elever från andra kommuner än beräknat.

Vuxenutbildningens resultat var –1,9 mnkr. Orsaken var 

lägre statliga bidrag än budgeterat.

Nämnd och administration visade –1,4 mnkr. Resultatet 

berodde till största delen på en engångskostnad.

Gemensamma verksamheter lämnade ett resultat om 

–2,7 mnkr. Orsaken var att skolskjutskostnaderna översteg 

budget med 4,7 mnkr. Ett arbete pågår med att planera 

resorna för en del barn på ett annat och effektivare sätt 

som minskar kostnaderna.
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Barn- och utbildningsnämnden

Utveckling och framtida 
utmaningar
De främsta utmaningarna i skolans verksamhet är att 

rekrytera behörig och kompetent personal. Underskottet 

av utbildad personal kräver ett fortsatt utvecklingsarbete, 

där behörig personal behöver ta ett utökat ansvar.

För att skapa balans mellan olika uppdrag, där under-

visning och lärande står i centrum, behöver arbetssätt 

och arbetsfördelning utvecklas. Frågan om hur nya yrkes-

kategorier kan komplettera de traditionella rollerna i verk-

samheterna för att få bästa möjliga effekt av de olika 

kompetenserna behöver prövas. 

Även om skolans resultat generellt är goda finns stora 

skillnader mellan olika elevgrupper, exempelvis skiftande 

bakgrund. Ett fortsatt förändringsarbete som ger förutsätt-

ningar för en likvärdig undervisning kan kräva ytterligare 

strukturförändringar, men också kraftfulla kompetens-

insatser för att uppnå ett tillgängligt lärande för alla elever.

Som en följd av den positiva befolkningsutvecklingen 

behövs en fortsatt utbyggnad av verksamhetslokaler för 

såväl förskola som skola. Om det blir mindre barngrupper 

i förskolan ökar lokalbehovet ytterligare utöver effekten av 

befolkningsutvecklingen.

Från och med hösten infördes ett nytt statligt struktur-

bidrag, Likvärdig skola, riktat till grundskolan. Redan 2019 

motsvarar bidraget 17 000 tkr och från och med 2020  

 år ligen 30 000 tkr. I och med det bidraget avvecklas andra 

statliga bidrag som förstärkt i första hand lågstadiet och 

elevhälsan, vilket för 2018 motsvarar cirka 16 000 tkr. 

Förutsatt att statens krav på den kommunala egeninsatsen 

kan mötas kommer verksamheten att kunna förstärkas på 

flera områden både när det gäller undervisning, elevhälsa 

och kompetensutveckling. 

För att skapa gymnasieutbildningar som möter arbets-

marknadens behov i regionen krävs en utveckling av 

såväl innehåll som utrustning. Ett fortsatt brett utbud av 

gymnasie program och yrkesvuxutbildningar kan komma 

att kräva resurstillskott. För att skapa förutsättningar för 

dem som står utanför arbetsmarknaden är satsningar i 

vuxenutbildningen särskilt angelägna.
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Tekniska nämnden

Nämndens grunduppdrag
Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infra

strukturen och sköter det operativa arbetet inom kommu

nens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är 

även kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Verksamhetens utförande av drift gjordes i allt väsentligt 

enligt årsplaneringen.

Verksamheten planerade inte sina investeringsuppdrag 

på ett bra sätt 2018. Investeringskostnaderna översteg 

budget. Det medför att förvaltningen ska uppdatera invest

eringskostnaderna för projekt inför varje budgetår med 

budget och tidplan.

Den lotsande organisationen hade flera bra dialoger 

med näringsidkare i och utanför kommunen för att skapa 

nya möjligheter för dem att utvecklas i Gislaved.

Riktlinjerna för vinterväghållning följdes och kvalitets

faktorn uppfylldes. Förvaltningen fick dock en del syn

punkter angående vinterväghållningen. Ett antal personer 

tyckte att den utfördes för dåligt. 

Samhället förskönades genom planteringar och genom 

utplacering av rondellfigurer. Årets tema för rondell

utsmyckningar var John Bauers troll.

En plan för cykelvägar och för hur passager ska trafik

säkras blir klar 2019.

Under årets mycket varma och torra sommar hade för

valtningen extra noga kontroll i kommunens vattentäkter 

angående vattenkapaciteten. Bevattningsförbud infördes 

under två perioder.

Vatten och avlopp påbörjade arbetet med att säkra 

vatten tillförseln till området Granaten i Gislaved under 

vinter halvåret 2018–2019. Verksamheten får många frågor 

från bygg och miljö förvaltningen i takt med att den 

går vidare med inventering och åtgärdande av enskilda 

avlopp. För att påskynda och underlätta arbetet följde 

verksamheten tillsammans med miljöenheten upp åtgärds

planen för den antagna vatten och avloppsplanen. 

En ny plan för utbyggnad av vatten och avloppsnät 

och nyinvestering i det befintliga nätet ska tas fram 2019.

Personalbristen påverkade verksamheten negativt fram

förallt genom att planerade förbättringsarbeten sköts på 

framtiden, för att man skulle hinna med det dagliga arbetet. 

Medarbetare
Ohälsotalet för förvaltningen låg på 5,7 procent. Sjukfrån

varon i förvaltningen låg på en normal nivå.

Fortfarande saknas en del personal på grund av vak

anser men också på grund av långtidssjukskrivning.

Medarbetarenkäten visade brister vad gäller kompet ens 

och ledarskap. 

Hållbar utveckling 
Arbete pågår med att återvinna material från egna invest

eringsprojekt. Vatten och avlopp byggde ut infrastruktur vid 

Södra Gussjön för att minska utsläppen i sjön och vatten

draget Nissan. Förvaltningen tittade på ett antal sanerings

uppdrag som ligger i vägen för samhällets utbyggnad av 

bostäder.

Investeringar i ledningsnätet ska minska inläckaget från 

grundvatten, som stör reningsprocessen i reningsverken. 

Arbetet med att förbättra reningsprocessen i det största 

reningsverket pågår.

När det gäller infrastrukturen runt byggandet av den 

nya sporthallen i Smålandsstenar arbetar förvaltningen 

med underjordisk fördröjning för att minska belastningen 

av dagvatten i centrum.
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Tekniska nämnden 

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd, administration och MEX 10 899 0 4 314 1 500 1 500 8 268 2 631

Väghållning 26 824 0 10 103 0 0 24 728 2 096

Park, skog, OSA 8 201 0 5 666 500 500 7 594 607

Miljö 681 0 –434 0 0 1 547 –866

VA (taxefinansierad) 0 0 3 979 0 0 0 0

Summa nettoresultat 46 605 0 23 628 2 000 2 000 42 138 4 467

Uppdraget för nämnden genomfördes och det ekonomiska 

resultatet blev +4,5 mnkr.

• Nämndens kostnader var enligt budget.

• Nämndens intäkter var högre än budget på grund av en 

fastighetsförsäljning om 2,8 mnkr och risförsäljning om 

0,6 mnkr efter hantering av den tätortsnära skogen.

• Nämndens extra anslag om 1,0 mnkr till vägbidrag för 

särskilda händelser användes inte.

Det finns flera projekt som pågår, men inte är avslutade. De 

största rör markfrågor kring Isabergsprojektet och bygg andet 

av en ny, kompletterande vattenledning till området Granaten 

i Gislaved, för att det ska få en säker vattentillförsel.

Uppföljning avslutade investeringsprojekt
Projekt 

(tkr)

Budget Utfall Datum 
färdigställt

Pumpstation marknadsplatsen –600 –1 022 2018– 07

Lekplats Strandsnäs i Smålandsstenar –500 –530 2018– 05

Södra Gussjön –4 100 –9 664 2018– 12

Toppbeläggning –6 000 –7 386 2018– 12

Mark och exploatering –2 000 –3 518 2018– 12

Cykelvägen Ådalsgatan/Glasbruksgatan i Gislaved 1 300 –1 364 2018– 12

Cykelväg Furugatan i Smålandsstenar –1 925 –2 323 2018– 12

Cykelväg Linnégatan i Gislaved –1 073 –1 973 2018– 12

Åtterås parkering i Smålandsstenar –1 100 –1 073 2018– 08

Haghultsleden i Smålandsstenar 0 –845 2018– 12

Utbyggnad av Avenboksgatan etapp I VA och gata i Smålandsstenar –2 600 –2 810 2018– 10

Flera av investeringarna innebar tyvärr underskott. Den 

största anledningen var att förvaltningen inte räknade om 

projektens kostnader inför 2018, utan hade gamla tal, som 

inte var anpassade till årets ramar. Inför 2019 ska det finnas 

nya kostnadsberäkningar och resursfördelning inklusive tid

plan som ska följas upp. 
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Tekniska nämnden 

Utveckling och framtida 
utmaningar 
Hela projektledningsprocessen måste ses över. Projekt

eringen måste göras i så god tid att man hinner göra en kval

itetssäkring och ta tillvara alla kompetenser. Det behövs för 

att man ska kunna göra en relevant budget och sätta upp en 

tid och resursplan, så att man får en hållbar planering över 

året. I det ingår också att se helheten i uppdraget, där olika 

nämnder på olika sätt bidrar i samhällsutvecklingen.

Med de framtida pensionsavgångarna försvinner mycket 

kompetens. Flera anställda pensioneras inom en femårs

period och nämnden måste ha en planering för det.
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Nämndens grunduppdrag
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden 

tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg 

och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer 

och målsättningar. Socialnämnden har det politiska 

ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsor-

gen, äldre omsorgen, omsorgen om funktionshindrade, 

vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och 

sjukvård, flyktingfrågor och integration.

Socialnämnden har också uppgiften att leda och 

sam ordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom 

nämn dens ansvarsområde, samt att leda och sam-

ordna sam verkan med andra nämnder i syfte att skapa 

en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.

Socialnämnden ansvarar även för personal-, eko-

nomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 

utveckling av verksamheten.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Generellt
Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet 

visar de kvalitetsuppföljningar som nämnden genom-

för. Brukarundersökningarna visar mycket goda resultat 

och i delar av hemtjänsten och vård- och omsorgsboen-

dena bland de bästa resultaten i landet. Ärenden utreds 

i rimlig tid och de flesta beslut verkställs snabbt och inom 

lagstadgade krav. Ett annat tecken på verksamhetens 

kvalitet är att socialnämndens beslut överklagas relativt 

sällan och få ärenden ändras i annan instans. 

År 2018 minskade antalet klagomål, beröm och för-

slag beträffande socialförvaltningens verksamheter till 

40 jämfört med 59 år 2017. Av totalt 20 klagomål rörde 

16 omsorg i ordinärt boende samt hälso- och sjukvård. 

Andelen ärenden som besvarades i rätt tid (7 dagar) 

minskade dock till 60 procent, jämfört med 80 procent 

2017.

Två ärenden ledde till omfattande åtgärder och till-

syn, respektive anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

Arbetet fortsatte med att enskilda ska vara delaktiga 

och ha möjlighet att påverka sina liv så mycket som 

möjligt, efter egen förmåga. På senare år har man infört 

flera nya metoder för att stärka inflytandet och del-

aktigheten. 

Välfärdsteknik och digitalisering används allt mer, 

både för att driva verksamheten effektivare och lika 

mycket för att ge enskilda större frihet och självbe-

stämmande genom exempelvis självservice.  

Individ- och familjeomsorg, IFO
Antalet orosanmälningar ökade om både barn och unga 

och vuxna. Även antalet ärenden om försörjningsstöd 

ökade, framförallt nybesök. En översyn inleddes för 

analysera hur man kan hantera ärendemängden rätts-

säkert och korrekt. Eventuellt behöver verksamheten 

anpassas för att klara de ökade behoven.

För att arbeta med de ökade kostnaderna för 

försörjnings stöd till personer som lämnar etableringen 

pågår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 

andra aktörer, ett arbete som behöver fortsatt fokus 

framöver och där man särskilt behöver analysera vilka 

insatser som ger avsedd effekt.

Vård och omsorg
Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför 

sjukhusen. För den kommunala sektorn innebär denna 

förskjutning behov av en flexibel verksamhet med mer 

specialiserad kompetens samt ökade resurser. En utred-

ning om volym- och kostnadsutvecklingen i den kom-

munala hemsjukvården i Jönköpings län har genomförts. 

Den visar bland annat en volymökning av hemsjukvård 

sedan 2013 och ökade kostnader för bland annat med-

icintekniska produkter, en utveckling som fortsätter de 

närmsta åren.

Arbetet med kraven i den nya lagen om samverkan i 

samband med utskrivning från slutenvården pågår. Ini-

Socialnämnden
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Socialnämnden 

tialt fanns vissa svårigheter, men de nya processerna 

har börjat sätta sig och cirka 80 procent skrivs ut från 

sjukhuset inom 24 timmar.

Trygghet och service via välfärdsteknik har ökat, men 

takten i införandet behöver höjas. Nyckelfria lås i hem-

tjänsten, trygghetskamera och GPS-larm infördes 2018.

Funktionshinder och stöd
Ett nytt arbetssätt för att stärka brukarens inflytande 

och delaktighet håller på att införas.

Medarbetare
Resultatet i medarbetarenkäten visade att en hög andel 

av medarbetarna talar gott om Gislaveds kommun som 

arbetsgivare och trivs på sitt arbete. En hög andel anser 

att de har goda förutsättningar till kompetensutveck-

ling och att utvecklas i sitt arbete. Socialnämndens 

personal omsättning var 13 procent. Den ökade något 

2018, vilket framförallt berodde på omställningsarbetet i 

verksamheten för ensamkommande barn.

Chefers arbetsbelastning sticker ut från andra grup-

per som hög. En översyn av chefers arbetsförhållanden 

genomfördes och man arbetar vidare med resultaten.

Socialförvaltningen hade en sjukfrånvaro om 9,5 

procent. Den ökade dock inte 2018. Nämnden antog 

en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron.

Socialnämndens ekonomiska läge medförde 

anpassningar av verksamheter och antalet medar-

betare minskade, framförallt i individ- och familje-

omsorgen, där drygt 40 medarbetare hanterades i 

omställning. I princip alla erbjöds annan anställning i 

Gislaveds kommun.

Andelen som har en heltidsanställning har ökat mar-

kant de senaste åren. Stora delar av ökningarna är 

relaterade till heltidsprojektet. Dock kvarstår att minska 

antalet tim avlönade till förmån för en högre andel tills-

vidareanställda.

Det är allt svårare att rekrytera medarbetare i de 

flesta av socialnämndens yrkesgrupper, vilket påverkar 

kvaliteten i främst hemtjänsten och hälso- och sjuk-

vården. 

Kommunens ledarskapsakademi startade i septem-

ber och pågår till juni 2019. Av 10 utvalda medarbetare 

kommer 6 från socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden premierar varje år medarbetare eller 

grupper som gör något utöver det vanliga i sitt arbete i 

verksamheterna. 

Hållbar utveckling
Andelen ekologisk mat som serveras i verksamheterna 

ökade ytterligare. Andelen eldrivna bilar i verksamhe-

terna ökade också. Hemtjänsten i Gislaved har nu bara 

el drivna fordon.
Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Förvaltningsövergripande 25 108 14 700 14 643 14 100 14 100 12 849 12 259

Individ- och familjeomsorg 115 404 –6 514 89 573 –5 506 –14 121 123 160 –7 756

Funktionshinder och stöd 188 190 –7 141 133 351 –10 545 –16 102 201 699 –13 509

Vård och omsorg 278 679 –6 600 200 685 –14 500 –18 150 301 946 –23 267

Summa nettoresultat 607 381 –5 555 438 252 –16 451 –34 273 639 655 –32 274

Resultatet för socialnämndens samlade verksamheter 

var totalt –32,3 mnkr, vilket motsvarar 5,3 procents avvi-

kelse gentemot budget.

Nämnden granskade vid flera tillfällen ekonomin och 

upp  dragen till förvaltningen. Planer för att komma tillrätta 

med prognostiserade underskott presenterades och accep-

t erades, men förverkligades inte. Prognoserna pek ade i 

början av året på ett underskott om 5,6 mnkr, som för-

säm rades i juni till cirka 10 mnkr, vid delårsbokslutet i 

augusti till 16,5 mnkr och i slutprognosen till ett under-

skott om 34,3 mnkr, nära det slutliga utfallet om 32,3 mnkr. 

Prog noserna hade således inte tillräcklig kvalitet.

Det är tydligt att nämnd och förvaltning inte tagit 

den ekonomiska situationen på tillräckligt allvar och 

inte heller reagerat tillräckligt tidigt och med tillräck-

lig kraft. På flera nivåer i organisationen har man inte 

sett till att tidiga handlingsplaner gett avsedda resul-

tat. Det gällde minskad bemanning och minskade kost-

nader. I förvaltningen har traditionellt funnits en kultur 

av bristande ekonomisk medvetenhet och ekonomiskt 

ansvars tagande, och man har inte sett ekonomin som 

en mycket väsentlig del av verksamhetsstyrningen. 
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Socialnämnden 

Orsaken till underskottet var främst ökade perso-

nalkostnader, i synnerhet i vård och omsorg. Svårig-

heterna att lösa bemanningen under sommaren 

medförde vissa lönehöjningar, för att man skulle und-

vika onödigt mycket köp av tjänster av bemannings-

företag (som ändå måste utnyttjas i viss utsträckning).

Åtgärder pågår för att öka kunskapen om beman-

ningsplanering och bemanningsekonomi. 

Förvaltningsövergripande berodde överskottet fram-

förallt på att medlen för oförutsedda utgifter inte togs i 

anspråk och på statliga ersättningar för flyktingmottag-

ande.

Individ- och familjeomsorgen visade ett samman-

taget resultat på –7,8 mnkr, motsvarande cirka 7 pro-

cent av netto budgeten. Orsakerna till underskottet var 

flera.

Antalet ensamkommande barn minskade avsevärt, 

framförallt beroende på att många ungdomar fick sin 

ålder uppskriven. Socialnämnden fattade därför beslut 

om att stänga Kastanjegården som HVB-boende. Drif-

ten av boende för ensamkommande barn finansieras 

helt med statliga ersättningar från Migrationsverket, 

men det gör däremot inte kostnaderna för att avveckla 

verksamheten. Totalt ledde det till en minskning med 

39 årsarbetare. Nämnden hade inte beredskap för att 

hantera detta slags plötsliga förändringar i migration 

och flyktingpolitik.

Färre ensamkommande barn resulterade även i 

lediga platser på stödboendet i Smålandsstenar och 

antalet platser minskas. Barn som inte fyllt 16 år får 

inte placeras i ett stödboende. Det innebar att ett mini-

HVB behövde drivas på Kastanjegården till årets slut 

med högre kostnader som följd. Bosättningskostnader 

för anhöriginvandrare ökade också på grund av att det 

var svårt att få fram lägenheter. Familjer fick periodvis 

och tillfälligt bosättas på hotell eller vandrarhem. För-

sörjningsstöd för personer som lämnade etableringen 

ökade också markant. 

Överenskommelsen med regionen om samverkan 

vid utskrivning från sjukhus ledde initialt till kostnader för 

utskrivningsklara, men efter sommaren fungerade pro-

cessen. Även kostnaderna för hjälpmedel ökade och 

behöver ses över.

Invånarnas behov av hemtjänst ökade något mer än 

beräknat och kommer att fortsätta öka i takt med att 

allt fler blir äldre.

Socialnämnden analyserade kostnadsutvecklingen 

i den egna hemtjänsten, vilket ledde fram till en hand-

lingsplan för ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Hös-

tens uppföljningar visade att flera enheter minskade 

sina kostnader och låg i nivå med tilldelad LOV-peng.
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Socialnämnden 

Insatserna för personer med funktionsnedsätt-

ning visade ett underskott om 13,2 mnkr, varav drygt 

11 mnkr avsåg funktionshinderverksamheten och res-

terande vård och omsorg. 

Effektiviseringar pågår för att minska kostnaderna 

för gruppbostäder, vilket ger genomslag framförallt från 

2019 och framåt. Vid årsskiftet flyttar Lillgatans grupp-

bostad till Danska vägen för att verksamheten ska bli 

effektivare, och 2020 planeras Östergården att byggas 

om för att effektivisera verksamheten för barn och ung-

dom (LSS). En vårdbehovsmätning på gruppbostäder 

och i daglig verksamhet införs 2019 för att man ska få 

jämförbara mätningar och likvärdighet för alla brukare, 

oavsett vilken huvudman som bedriver verksamheten.

Investeringar
Socialnämndens investeringar visade ett outnyttjat 

utrymme på 1 723 tkr. Det berodde på förseningar av 

ombyggnaden av Åbjörnsgatan (socialkontoret), men 

även på IT-investeringar som inte kunde genomföras i 

den takt som planerats.

Utveckling och framtida 
utmaningar
De demografiska förändringarna betyder att allt färre 

personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. De 

senaste årens stora invandring ökar andelen personer i 

arbetsför ålder, men innebär också ett större antal barn, 

unga och äldre. Om man lyckas att få de nyanlända i 

utbildning och arbete, exempelvis genom snabbspår in 

i bristyrken, får det positiva effekter för kommunen och 

välfärden.

Den omstrukturering som påbörjats för att långsik-

tigt möta de äldres behov behöver fortsätta de närmsta 

5 åren. Nämnden fortsätter arbeta förebyggande för att 

skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans 

med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata 

eller frivilliga. 

Bostadsbristen försvårar för individer med social, psy-

kisk, ekonomisk eller missbruksproblematik att få en 

bostad. En plan för bostadsfrågan för dessa grupper bör 

tas fram.

I april 2019 införs en lag om en ny särskild boende-

form för äldre, biståndsbedömt trygghetsboende, vil-

ket kan vara ett sätt att skapa anpassade boenden för 

äldre. Hur behovet utvecklas påverkas framförallt av 

hur väl man lyckas att möta behoven med andra insat-

ser i ordinärt boende. För att inte behovet av vård- 

och omsorgsboende ska öka i så hög takt kan också 

biståndsbedömda trygghetsbostäder skapas.

De kommande åren ökar behoven av bostäder för 

personer med funktionsnedsättning. 

Psykisk ohälsa är ett stort och växande folkhälso-

problem som har negativa konsekvenser för såväl 

enskilda individer som deras närstående. De senaste 

undersökningarna framför att både andelen vuxna och 

andelen unga med psykisk ohälsa ökat i Sverige de 

senaste 20 åren. Psykisk ohälsa drabbar alla åldrar 

och innebär alltid stora risker för problem i nuet eller i 

framtiden. 

I den dagliga verksamheten är det lätt att för stort 

fokus läggs på att lösa akuta behov. En tydlig plan för 

förebyggande arbete tas fram för att man inte ska ris-

kera att för mycket resurser läggs på kortsiktiga utma-

ningar. Vinsterna är både mänskliga och ekonomiska.

Intentionen är att hälso- och sjukvården i större 

utsträckning ska flyttas ut från slutenvården och bedri-

vas så nära den som har behov av vård som möj-

ligt, eftersom det gynnar individens tillfrisknande och 

är mer kostnadseffektivt. Kraven på kompetens ökar 

kring somatiska tillstånd, psykiatriska tillstånd och kog-

nitiva funktionsnedsättningar. 

Välplanerad och genomtänkt kan välfärdsteknik och 

digitalisering användas till att frigöra resurser, både 

ekonomiska och personella, i socialtjänst och kommu-

nal hälso- och sjukvård. Enskilda kan uppleva större 

frihet och självbestämmande genom att möjlighet till 

självservice, kontakt och/eller behandlingsvägar ska-

pas. 

De som idag inte är i arbete är de som står längst 

från arbetsmarknaden och nyanlända. Det är personer 

som har psykiska och fysiska svårigheter samt perso-

ner med språkliga svårigheter. Ett nära samarbete mel-

lan socialnämndens arbetsmarknadsorganisation och 

enhet för försörjningsstöd och med näringsliv och skola 

ger ökade förutsättningar för minskat bidragsberoende 

och arbetslöshet.

En avgörande utmaning för socialnämnden är att 

snarast få igång en effektiv bemanningsplanering och 

att etablera ett ekonomiskt ansvarstagande i nämn-

dens och förvaltningens alla verksamheter.
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Räddningsnämnden

Nämndens grunduppdrag
Nämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att 

hantera vardagsolyckor, olyckor, oönskade samhällsstör-

ningar och höjd beredskap. När den enskilde inte klarar 

detta ska nämnden hindra vidare skadeutbredning, lindra, 

stödja och därefter lära från det inträffade.

Sammantagen bedömning av 
resultat och kvalitet
Invånare
Torkan under sommaren tredubblade antalet skogsbränder, 

från 20 till 63, men ingen av dem blev omfattande. I länet 

var antalet bränder i skog och mark över 250 stycken. Trots 

den kraftiga torkan blev inte heller någon av dessa bränder 

stor eller omfattande. Det berodde på väl genomförda ana-

lyser, skogsbrandflyg och kraftiga insatser direkt när ”larm 

brand i skog” inkom till SOS Alarm. Samarbetet inom Rädd-

Sam F var helt avgörande. Stöd till skogsbrandsdrabbade 

kommuner i norra Sverige gavs utanför ordinarie bered-

skapsorganisation (ledig personal), medan stödet till Hults-

fred medförde tillfälliga beredskapsförändringar.

Det varma vädret och bristen på nederbörd medförde 

låga grundvattennivåer. Genom att den kommunala servi-

cenivån utvidgades kunde ett 70-tal brunnfyllningar med 

dricksvatten göras. Dessutom genomfördes kraftiga infor-

mationskampanjer för att minska vattenförbrukningen och 

få effekt av eldningsförbudet som rådde stora delar av 

sommaren.

Brandstationerna i Smålandsstenar och Reftele hade 

tidvis personalbrist, men det kunde lösas genom andra 

larmrutiner.

Bygg- och planprocessen samt tillstånd och tillsyn 

för brandfarlig vara prioriterades på bekostnad av andra 

arbetsuppgifter, på grund av att personal med spetskom-

petens var sjukskriven.

Målgruppsinventeringen om individanpassat brand-

skydd slutfördes enligt uppdrag. Målgrupperna är 

personer i eget boende som är över 65 år eller har funk-

tionsvariationer eller någon form av missbruksproblematik. 

Metoder och rutiner för kvalitetssäkring tas fram i samar-

bete med socialförvaltningen. Bedömningskriterier finns 

framtagna och berörd personal har börjat utbildas.

Räddningstjänsten ökade sin aktivitet på sociala 

medier. Det resulterade bland annat i fler förfrågningar om 

vakanta tjänster och allmänna frågor om brandskydd och 

säkerhet. Deltagande i olika samhällsevent med många 

besökare gav goda resultat och bidrog till ett ökat intresse 

för räddningstjänstens verksamheter.

Kommunerna övertog 2018 utbildningen i rökdyk-

ning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB. Gislaved-Gnosjö ansvarar i länet för att utbilda alla 

nya deltidsbrandmän i rökdykning, vilket krävde en stor 

arbetsinsats.

Medarbetare
Sjukfrånvaron var fortfarande låg med 4,4 procent. 

Ett 20-tal nya deltidsbrandmän rekryterades och flera 

av dem påbörjade sin utbildning. Utbildningarna fortsät-

ter 2019. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frå-

gorna för nämnden de närmaste åren.

All personal i organisationen har introducerats i och 

konkretiserat räddningstjänstens värdegrund och det finns 

en gemensam plattform inför framtiden.

Arbetet med att öka den digitala servicen till invånarrna 

resulterade i att andelen ärenden från förvaltningen till 

kontaktcenter ökade från 16 procent 2017 till 34 procent. 

Utvecklingen av e-tjänster fortsätter 2019. Kommunikationen 

med allmänheten via sociala medier förbättrades.

Trots insatser är det alltför få kvinnor som söker till del-

tidsbrandman. Här finns fortfarande utvecklingsarbete att 

göra.

För att räddningstjänsten ska kunna utvecklas är det 

viktigt att det finns kapacitet och förmåga att analysera 

och dra lärdomar från räddningshändelser. Förmågan 

behöver utvecklas.
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Räddningsnämnden

Hållbar utveckling 
Vid räddningsinsatser görs en bedömning av miljökon-

sekvenserna av olika sätt att släcka; det kan exempelvis 

gälla riskerna att vattendrag blir allvarligt förorenade. 

Några förändringar i fordonsparken gjordes inte, men 

elbilar kommer att övervägas vid nästa leasingföränd-

ring av småbilar. Av de småbilar som används drivs fyra av 

sex på etanol eller gas, övriga med diesel. Utryckningsfor-

don har inga verksamhetsmässiga bättre alternativ än die-

selmotorer; de körs visserligen korta sträckor, men kan 

användas i ett antal timmar när de väl används.

I utbildningsverksamheten behövs även gasol för att ge 

rätt förutsättningar för en bra brandskyddsutbildning, men 

klimatmässigt bättre möjligheter bevakas.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd 63 0 47 0 0 74 –11

Krisberedskap 0 0 93 0 0 –189 189

Räddningstjänst 32 693 0 23 145 –300 0 33 175 –482

Summa nettoresultat 32 756 0 23 285 –300 0 33 060 –304

Årets resultat var ett underskott om 0,3 mnkr. Det berodde 

på utbildningskostnaderna för det förhållandevis stora 

antal, 20, deltidsbrandmän som rekryterades. MSB:s nya 

deltidsbrandmannautbildning har också ökat kostnaderna, 

eftersom kommunerna övertagit all utbildning i rökdykning.

Underskottet berodde på att det var svårt att prognos-

tisera utfallet, med tanke på det stora antalet extra insat-

ser som genomfördes till följd av bränderna i norra Sverige 

och i Hultsfred. Till det kom kostnader i form av utbildning 

av ovanligt många nya deltidsbrandmän. 

Uppföljning avslutade investeringsprojekt
Projekt

(tkr)

Budget Utfall Datum  
färdigställt

Andningsapparater 660 636 maj

Fordon 3 200 0 2019

Reinvesteringar 440 629 dec

Möbler och inventarier 0 261 dec

Maskiner och fordon 0 110 dec

Den släckbil som beställdes 2018 levereras våren 2019, 

vilket på den posten gav ett överskott om 3,2 mnkr.
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Räddningsnämnden

Utveckling och framtida  
utmaningar
En ny brandstation i Burseryd beräknas stå klar första 

kvartalet 2019.

Behovet att rekrytera fler invånare till deltidsorganisa-

tionen kommer även i framtiden att vara högt. Det behövs 

ett förvaltningsövergripande arbete i båda kommunerna 

för att underlätta rekryteringen.

Klimatförändringar (mer torka och ökad nederbörd) 

och risker för sociala spänningar i samhället påverkar 

räddningsnämndens verksamhet under lång tid framöver.

Under sommarens skogsbränder arbetade räddnings-

tjänsten med frivilligorganisationer. Utvecklingen att den 

enskilde invånaren vill engagera sig vid en händelse ökar. 

Det behöver utvecklas en samarbetsform och organisation 

för att se till att hjälpen blir effektiv och sker under säkra 

förutsättningar. Samarbetet mellan motortransportenheten 

i F-län och räddningstjänsterna i F-länets kommuner är bra 

exempel, men fler förmågor behövs.

Vid en nödsituation såsom hjärtstopp behövs hjälp 

inom några få minuter. På landsbygden är tidsgränsen mer 

kritisk, varför fler behöver kunna respondera på ett larm 

från SOS Alarm, men det kräver utbildade personer, larm-

vägar och i vissa fall brand- och sjukvårdsmateriel. För 

att lösa det krävs ett organisations- och kommunövergri-

pande utvecklingsarbete.
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Fritidsnämnden

Nämndens grunduppdrag
Ge goda förutsättningar för en positiv och meningsfylld 

fritid. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter till

handahåller fritidsnämnden anläggningar, ansvarar för 

verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till för

eningar och organisationer. Utbudet ska främja en positiv 

bild av Gislaveds kommun och göra kommunen attraktiv 

att verka och bo i.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Bedömningen av bokslut 2018 är att fritidsnämnden hade 

goda verksamhetsresultat och ett gott ekonomiskt resultat. 

Sporthallarna utnyttjades till 83 procent, vilket bedöms 

som bra. Det finns konkurrens om halltider för inomhus

idrotter som skapar frustration hos föreningarna, framför

allt i Anderstorp och Gislaved. 

Den nya sporthallen i Smålandsstenar innebär ett till

skott av flera tider till föreningslivet.

Ishallen utnyttjades till 80 procent. Orsaken till att det 

inte var mer är att Gislaveds skridskoklubb, som är den 

enskilt största förhyraren, emellanåt har svårt att få ledare. 

Antalet bad i Gislebadet ökade till 92 000, cirka 10 000 

fler än 2017. Vid badet finns ofta intressekonflikter mellan 

simhallens målgrupper. Allmänheten önskar mer tid för all

mänbad med fokus på lek, medan människor med funk

tionsvariation, simskolegrupper och simföreningar påtalar 

behov av fler tider.

Det var flera driftstopp för undervisningsbassängen 

vid Gislebadet. Framförallt barnfamiljer söker sig dit och 

har mött en stängd bassäng eller behövt gå upp ur bass

ängen under pågående besök. Utan intressekonflikterna 

och driftstörningarna hade besöksantalet varit ännu större.

Hörsjöbadet nyöppnades för säsongen i maj efter flera 

renoveringar och investeringar. Sommarens fina väder 

bidrog också till fler besök: 18 000 bad på fyra månader 

mot normalt cirka 15 000. 

Anderstorps simhall hade 16 250 besök.

Simkunskapen i årskurs 1 var 87 procent och i årskurs 

6 (då kraven är betydligt högre) 98 procent. Simundervis

ningen har numera en enhetlig struktur, som gör att alla 

elever får samma förutsättningar. 

Hela simhallen i Smålandsstenar stängdes i början 

av året och simhallsdelen revs. Att en viktig och central 

mötesplats togs bort skapade reaktioner och frustration. 

Förvaltningen skapade förutsättningar för flera föreningars 

läger och cupverksamheter som periodvis innebar att 

hotellen blev fullbelagda. Många läger är återkommande, 

vilket vittnar om ett gott värdskap. 

Ansvaret för anläggningar flyttas 2019 till fastighets 

och servicenämnden. Verksamheten är avgörande för 

fritid snämndens grunduppdrag och under slutet av 2018 

ägde flera dialoger rum för att se till att flytten blir bra. 

Arbetet fortgår 2019.
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Fritidsnämnden

Medarbetare
Fritidsförvaltningen är den förvaltning som förbättrade sitt 

resultat mest sedan 2017 enligt medarbetarenkäten. Sam

manfattningsvis visar utfallen att förvaltningen har nöjda 

medarbetare och låg sjukfrånvaro. Det var framförallt 

resultat för ledarskap som ökade. 

Fritidsförvaltningen inledde året med en ny ledningsorga

nisation. Arbetet löpte på väl och medarbetarenkäten tyder 

på att planerade åtgärder har gett effekt i rätt riktning.

Nämnden arbetade det sista halvåret intensivt med 

organisationsförändringarna som trädde i kraft den 1 januari 

2019 och som innebar flytt av uppdrag kring drift och för

valtning av anläggningar samt tillkommande uppdrag kring 

fritidsgårdar och fältverksamhet. 

Förvaltningen fick in 35 synpunkter (66 år 2017), av vilka 

83 procent besvarades i tid och 11 procent ledde till åtgärd.

Hållbar utveckling
Miljöarbetet fortsatte att inriktas på energieffektivisering. 

Armaturerna är utbytta vid kommunens nio elljusspår. 

Armaturer vid utomhusanläggningar som fotbolls och 

grusplaner behöver också bytas. Ett beslut om att byta ut 

miljöfarliga kreosotstolpar vid elljusspår fattades.

Förvaltningen uppmärksammade konstgräsanlägg

ningen och följde diskussionerna om huruvida konstgräs 

är miljöfarligt. Fokus ligger på minskad granulatspridning. 

Förvaltningen har också börjat överge den äldre typ av 

badbryggor som kan fälla cellplast i vattnet.

Fritidsnämnden inledde arbetet med att konvertera olje

uppvärmningen vid Hörsjöns friluftsområde i Smålands

stenar till fjärrvärme. 

Ekonomi
Verksamhet 

(tkr)

Budget 
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd 415 100 204 100 100 294 121

Föreningsbidrag 10 080 –100 5 766 –100 –100 9 948 132

Fritidsverksamhet 27 619 0 16 549 200 400 25 961 1 658

Summa nettoresultat 38 114 0 22 519 200 400 36 203 1 911

Fritidsnämndens resultat i förhållande till budget var 

+1,9 mnkr. Överskottet handlade i huvudsak om intäkter 

som var högre än budget, statsbidrag för kostnadsfri 

simundervisning för elever och att rehabiliteringskostnader 

ersattes centralt.

Fritidsnämnden valde att fokusera investeringarna på 

Hörsjöbadet i Smålandsstenar. Tre projekt (bassängtäck

ning, minigolfbana och renovering) var i gång under året. 

Nämndens investeringsbudget var planerad efter bland 

annat behoven vid simhallarna, som de senaste åren fått 

helt andra förutsättningar. Nämnden redovisade ett resultat 

på drygt 3 mnkr för investeringar. Förvaltningen kom sent in 

i investeringsprojekten, vilket var orsaken till av  vikelsen på 

drygt 2 mnkr. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
Från och med 2019 flyttas uppdrag kring drift och förvalt

ning av anläggningar från fritidsnämnden till fastighet och 

servicenämnden. Till fritidsnämnden flyttas fritidsgårdsverk

samhet från barn och utbildningsnämnden och fältverk

samhet från socialnämnden. Verksamhetsförändringarna 

medför ett paradigmskifte för fritidsnämnden att fokusera 

på social hållbarhet genom förebyggande och främjande 

arbete för barn och ungdomar samt stödja och utveckla för

eningar. Fritidsnämndens grunduppdrag förändras således.

År 2019 invigs den nya sporthallen i Smålandsstenar. 

Det påverkar föreningslivets möjligheter att utvecklas och 

kommunens attraktivitet. 

En betydande utmaning är att lösa intressekonflikterna 

mellan olika grupper vid Gislebadet, liksom att göra anlägg

ningen mer driftsäker.
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Fastighet- och servicenämnden

Medarbetare
Förvaltningen hade många vakanser, vilket påverkade 

flexibiliteten och leveranserna till kunder. De flesta tjäns

terna tillsattes det tredje kvartalet.

Årets medarbetarenkät visade ett övergripande bra 

resultat. Förvaltningen hade en relativt låg personal

omsättning, 8 procent.

Den totala sjukfrånvaron var 5,5 procent. Det finns 

långtidssjukskrivningar där rehabiliteringsinsatser 

pågår. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska 

sjukfrånvaron, bland annat med satsningar på ny tek

nik som utvecklar och underlättar arbetet. Lokalvård 

har en aktiv fokusgrupp för friskvård, vars arbete lett till 

att friskvård nu ingår i arbetstiden. 

Hållbar utveckling
Elbilar och elcyklar köptes in för att minska medarbe

tarnas användning av egna bilar i tjänsten. 

Lokalvården började använda Zvatten (högaktivt 

alkaliskt vatten) för att komma närmare kemikaliefri 

hantering i linje med miljömålen.

Nämndens grunduppdrag
Fastighet och servicenämndens grunduppdrag är att 

resurseffektivt samordna kommunens totala lokalbehov, 

att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och 

ekonomiskt samt att driva kommunens internservice. 

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter 
Kunder
Nämnden fick 2017 ett nytt uppdrag, som innebar att 

vara den funktion som har den centrala, samordnande 

uppgiften att lösa nämndernas behov av lokaler för sina 

verksamheter (till skillnad från att tidigare effektuera det 

nämnderna beställde). 

Denna formella förändring kräver en rad interna för

ändringar i både arbetssätt, kultur och internt sam

arbete, förändringar som påbörjats, men där mycket 

arbete återstår innan det praktiska arbetet helt svarar 

mot den nya fastlagda rollen och uppgiften. 

Nämndens uppgift handlade 2018 i hög grad om 

att lösa en ”identitetskris” internt, men också när det 

gällde de andra nämndernas och förvaltningarnas för

ståelse för den nya rollen, särskilt den prövande rol

len. Det handlar om förmågan att föra diskussioner 

med andra verksamheter, men också om deras accep

tans av fastighet och service nämndens fundamentalt 

nya roll.

Planeringen pågick inför att driften av fritidsanlägg

ningar skulle övergå från fritidsnämnden till fastighets 

och service nämnden den 1 januari 2019. 

Förvaltningen hade stort fokus på investeringar, och 

totalt genomfördes investeringsprojekt för 120 mnkr 

2018, bland annat energieffektiviseringar.
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Fastighet- och servicenämnden

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration –353 0 –1 075 500 300 –998 645

Fastighetsavdelningen –7 037 0 –7 420 5 000 6 500 –11 467 4 430

Serviceavdelningen 3 315 100 –171 –500 2 000 350 2 965

IT-avdelningen 18 445 0 13 574 0 0 18 401 44

Summa nettoresultat 14 370 100 4 908 5 000 8 800 6 286 8 084

Förvaltningen gjorde ett positivt resultat på 8,1 mnkr 

jämfört med budget. Några orsaker var vakanser, lägre 

konsultkostnader och stort fokus på investeringar, vil

ket innebar lägre kostnader för underhåll. Att genom

föra stora investeringar under en högkonjunktur innebar 

att det var svårt att få tag i behövliga konsulter och att 

rekrytera personal. Därför drevs investeringsprojekten i 

hög grad med intern personal, vilket i sin tur gjorde att 

det inte fanns kapacitet att driva fastighetsunderhållet.

Uppföljning av avslutade 
investeringsprojekt 
Investeringarna uppgick till 120 mnkr. För att bemanna 

projekten tillsattes ytterligare resurser externt. 

Genomförda investeringar i energiåtgärder i urval:

• Flera byggnader konverterades till fjärrvärme: 

Nordinskolan, Hagagården, Mariagårdens förskola, 

Villstadskolan, AMOhuset, Töråsskolan, vårdcen

tralen, musikskolan, biblioteket och skolexpeditio

nen i Anderstorp, räddningsstationen, Parkgatan i 

Anderstorp och Solrosens förskola.

• Ventilation: Nytt aggregat med återvinning i Åtterås

skolans hus 3. Utbyte av fyra fläktar på Gärdeskolan.

• Belysningsbyte: Gyllenforsskolans gymnastiksal och 

korridorer, sporthallen i Anderstorp samt i ett antal 

lektionssalar på Gärdeskolan.

• När det gäller solenergi gav Nordinskolans solel 

15 139 kWh och demenscentrums solvärme 

27 348 kWh.

De prioriterade projekten nedan är något försenade och 

belastade 2018 med avsevärt lägre summor än budgeterat:

Kastanjens förskola håller på att byggas och ska 

vara klar för besiktning vecka 14 år 2019.

Sporthall Smålandsstenars: Projektet är i full 

produktion och följer plan och budget väl. 

Glashuset, tillbyggnad: Projekteringen visade 

att projektet inte håller ursprungsbudgeten, som räk

nades om och lyftes i politiken. Beslutet blev att pro

jektet skulle påbörjas. Produktionen planeras starta i 

månadsskiftet februari–mars 2019.

Förstudien av Gulsippan-området på Sörgården 

i Gislaved pågår och parallellt även detaljplaneproces

sen. 

Planering och markanvisning för området cen-

trum 2 pågår. De offentliga lokalerna ska innehålla 

bland annat förskola och särskilt boende. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
En minskad investeringsbudget utmanar omställnings

takten. En investerad krona kan krympa driftkostnaden 

med två, och tuffare prioriteringar kan slita på viljan att 

se till helheten.

Nämndens nya prövande roll utmanar kunden. Den 

nya rollen har givit upphov till en identitetskris, som inte 

bara handlar om förvaltning och nämnd – kunden är 

också förvirrad. Därför är det viktigt med kommunika

tionsstrategier både internt och externt. 

Det behövs tydlighet i avtal och överenskommelser. 

Otydliga avtal är grogrunden för konflikter och miss

nöjda kunder, medan standardiserade, ändamålsenliga 

paketlösningar är vägen framåt.
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Fastighet- och servicenämnden

Bilaga
Projekt Budget Utfall Datum 

färdigställt

56987 Brandstationen Reftele, omklädningsrum 209 180401

57110 Åtgärder wc Ängslyckan 34 180401

57204 Töråsskolan, målning och mattor 56 180401

57229 Mariagården, tegel och papp 1 626 180701

57231 AMO-huset, takbyte 179 180801

57119 Töråsskolan, paviljonger 1 863 180701

57220 Tallens förskola, wc/tvättrum 35 180401

57236 Gullviveskolan, inbrottslarm och dörr 27 180401

57240 Lundåkerskolan, injustering och byte av shuntgrupper 92 180201

57262 Klockargårdskolan, energioptimering 74 180201

57263 Åtteråsskolan, byte av lås 89 180601

57267 Hestragården, uppgradering av värmesystem 114 180301

57280 Ekenskolan, energioptimering 72 180501

57260 Gullviveskolan, byte av tak matsal 43 180915

57283 Vitsippan, trygghetslarm 463 180915

57102 Energisparande åtgärder ytterbelysning 1 367 181231

57118 Weland, hyresgästanpassning, hemvård 1 001 181031

57119 Töråsskolan, paviljonger 1 863 181231

57120 Rönnen, etablering förskola 699 181231

57121 Vitsippan, hyresgästanpassning 135 181231

57123 Hestragården, utökning wifi 41 181231

57126 Räddningstjänsten, lektionssal 446 181231

57126 Skattkistan, hyresgästanpassning förskolan 343 182131

57127 Reftele vårdcentral, hyresgästanpassning 716 181231

57128 Bureskolan, hyresgästanpassning skärmtak 38 181231

57129 Ekenskolan, hyresgästanpassning, skolsköterskeexpedition 69 181231

57131 Parkgården, hyresgästanpassning grind 26 181231

57133 Brandstationen, hyresgästanpassning bastu 68 182131

57201 Töråsskolan, reinvestering fasad sporthall 51 181231

57206 Klockargårdskolan, ytterdörrar 48 181231

57214 Isabergskolan, byte av golv 58 181231

57221 Strandsnäs, fasadmålning 51 181231

57210 Hagagården, kök 195 181231

57234 Furutopp, fasad 178 182131

57252 Gullviveskolan, byte av låssystem 46 181231

57253 Töråsskolan, byte av låssystem 90 181231

57256 Åsenskolan, byte av hisscylinder 55 181231

57259 Gullviveskolan, hyresgästanpassning grupprum 56 181231

572689 Johan Orre, hyresgästanpassning, sfi 172 181231

57272 Åsenskolan, installation av fiber 20 181231

57278 Isabergskolan, dörr och passage 21 182131

57281 Ängsgatan 9, ombyggnad kontor 25 181231

57282 Bureskolan, reinvestering kök 77 181231

57285 Storköksutrustning 1 525 181231

57288 Gyllenforsskolan, byte belysning 153 181231

57289 Anderstorps sporthall, byte av belysning 455 181231

57291 Isamon, inre ytskikt 318 181231

57294 Klockargårdskolan, byte av tak 135 181231
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Fastighet- och servicenämnden

Projekt Budget Utfall Datum 
färdigställt

57295 Trygghetsbostäder, inre ytskikt 304 181231

57296 Mariagården, utvändig målning 571 181231

57298 Isabergskolan, värmeoptimering 144 181231

57299 Demenscentrum, reinvestering sockel och fasad 122 181231

57301 Anderstorp bibliotek och skolexpedition, låsbyte 90 181231

57302 Gullviveskolan, byte avlopp 177 181231

57303 Hagagården, byte portar 58 181030

57304 Tallens förskola, utvändig målning 182 181231

57305 Gislow, inre ytskikt 303 181231

57306 Villstadskolan, omklädningsrum ytskikt 72 181231

57307 Stugor Gisle, fönsterbyte 66 181231

57308 Anderstorps sporthall, ytskikt ASK källare 125 181231

57312 Gullviveskolan, asfaltering 150 181231

57313 Sörgårdsskolan fritids, ytskikt 53 181231

57314 Demenscentrum, ytskikt korridor 84 181231

57315 Johan Orre, gymnastiksal, ytskikt 59 181231

57316 Solbacka, ytskikt kök 261 181231

57318 Mariagården, avdelningskök, reinvestering 294 181231

57319 Mariagården, invändiga dörrar 94 181231

57320 Åtteråsskolan, omklädningsrum, ytskikt 40 181231

57321 Villstadskolan, invändiga ytskikt, wc 30 181231

57322 Lundåkerskolan, ny kallvattenledning 155 181231

57323 Ängsgatan, byte av kontorslås 86 181030

57324 Smålandsstenars station, byte av plåttak 87 181231

57329 Anderstorps sporthall, lärarrum, ytskikt 105 181231

57330 Anderstorps sporthall, innertak i trapphus 255 181231

57331 Gisle sportcenter, akustikåtgärder i sporthall 1 100 181231

57332 Kommunförråd, grind 119 181231

57333 Glashuset, belysning dansbana 165 181231

57334 Vitsippan, wifi 46 181231

57335 Ekbacken, grind och staket 53 181231

57337 Tallens förskola, staket 203 181231

57344 Solbacka, fjärrvärmeundercentral 239 181231

57350 Gisle konsthall, ytskikt övre plan 126 181231

57351 Åsenskolan, byte av spisar 78 181231

57353 AMO, asfaltering 242 181231

57354 TK, grindbyte 47 181231

57356 Lugnet, Broaryd, fönster 90 181231

57357 Lugnet Broaryd, markplattor 129 181231

57358 Ekbackens äldreomsorg, ytskikt 131 181231

57360 AMO, takbyte 677 181231

57364 Gula huset, utbyte av inbrottslarm 97 181231

57365 Översyn stängsel 177 181231

57366 Klorövervakning, uppgradering 152 181231

57367 Skattkistan, reparation tegelfasad 78 181231

57368 Gyllenforsskolan, tegelfasad 77 181231

57371 Bostadshus, trappa 70 181231

51130 OP5 övervakningsprojekt 202 181231

Maskiner, fordon, inventarier 5 015 181231

IT – datorer, iPads 13 506 181231
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Kulturnämnden

Nämndens grunduppdrag
Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska 

program ska kulturnämnden bedriva biblioteksverksam

het, allmänkulturell verksamhet samt ge föreningsstöd.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Verksamheten genomfördes till största delen som planerat.

Det totala deltagandet i kulturnämndens verksamheter 

ökade med 27 procent, mest på biblioteken. Antalet besök 

till kulturprogrammen ökade med 2 711, som delades lika 

mellan bibliotek och allmänkulturell verksamhet. Resulta

tet bedöms vara effekter dels av utvecklade arbetsformer 

för att nå nya grupper, dels av att man involverar bru

karna i programläggningen. De som tydligast ökade sin 

närvaro var barn och föräldrar samt flickor med utländsk 

bakgrund. 

Besöken till det nya meröppna biblioteket i Smålands

stenar ökade med 70 procent, varav 66 procent var 

meröppetbesökare. Meröppetlåntagare har tillgång till 

biblio teket även när det är obemannat 07.00–22.00 alla 

dagar i veckan. Effekterna överträffade förväntningarna. 

Anderstorps bibliotek kommer att erbjuda meröppet 

2019. En plan för fler meröppna bibliotek tas fram 2019. 

Besöken till Gislaveds bibliotek ökade med 25 procent, 

varav en stor del var barn som kom enskilt eller med sin 

familj. En delförklaring till resultatet var det läsfrämjande arbe

tet med satsningen på kapprumsbibliotek på förskolorna. 

Ett viktigt perspektiv för nämndens hela arbete är att 

kulturverksamhet inte bara ska vara något man tar del av 

– som en teaterföreställning – utan också något som man 

aktivt deltar i och utformar. Ett exempel är Västbo konst

akademi, som är öppen för alla konstintresserade invå

nare, som medverkar i att programsätta konsthallen. 

Ett annat exempel är att vissa av Kulturplatåns arrange

mang genomförs i dialog med och på initiativ av kommun

invånare och föreningsliv. 

Samverkan med socialnämndens områden utveck

lades. Det handlade om konst, dans och teater på 

äldreboenden och utvecklingsprojektet Kultur i hem-

met. Tillsammans med regionen driver kulturnämn

den verksamheten kulturunderstödd rehabilitering (kultur 

på recept). 

För att nämndens resurser ska utnyttjas bättre när 

efterfrågan på kultur på recept ökar, bör förvaltningens 

personal stödja personalen i andra nämnders verksam

heter, så att den kan genomföra kulturaktiviteter inom 

ramen för sitt uppdrag.

En annan viktig del av nämndens arbete är att verkli

gen nå ut till människor som kan stå långt från kulturlivet 

på grund av bostadsort, funktionsnedsättning, etnicitet, 

språk, ålder och åter andra faktorer. 

Gislaveds Konsthall är en ung institution som snabbt 

etablerat sig som en aktör på den nationella konstscenen. 

Utställningarna upptar nu alla tidigare publika ytor i bygg

nadens båda plan. Från 2019 och framåt går arbetet vidare 

med att professionalisera verksamheten med en stark lokal 

förankring och ett program av nationell och internationell 

relevans.

Projekteringen av tillbyggnaden av Glashuset är genom

förd. Byggstarten är planerad att ske i februari–mars 2019 

och slutbesiktningen planeras till den 20 december. 
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Kulturnämnden

Medarbetare
Efter ett par år med vakanser förbättrades situationen 

2018. Efter några lyckade rekryteringar är nu samtliga 

befattningar i förvaltningen tillsatta. 

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration 2 527 0 1 345 200 600 2 310 217

Föreningsanslag 1 768 0 1 727 0 30 1 744 24

Allmänkultur 14 480 –200 9 419 –200 170 15 009 –529

Bibliotek 16 471 0 10 726 0 200 16 358 113

Summa nettoresultat 35 246 –200 23 217 0 1 000 35 421 –175

Investeringsbudgeten visade 1,8 mnkr i överskott. Av dem 

berodde 1,2 mnkr på att tillbyggnaden av Glashuset flytta

des fram. Den beräknas stå klar i december 2019. Invest

eringskostnaden för meröppet på biblioteket i Anderstorp 

blev 0,4 mnkr lägre än beräknat. Det återstår dock en del 

kostnader som belastar 2019. 

Med undantag för sjuktalen låg nyckeltalen för med

arbetare på en bra nivå. Sjukfrånvaron var 7,2 procent och 

minskade för femte året i rad. 

Utveckling och framtida 
utmaningar

Den lokala kulturpolitikens främsta utmaning de närmsta 

åren är att göra det möjligt för fler att vara delaktiga i 

kultur livet. Det innebär fokus på frågor som inkludering, 

jämställdhet och digital delaktighet och att se till att kultur

områden som saknar ändamålsenliga lokaler får tillgång till 

sådana. Några andra utmaningar är 

• att utveckla arbetsformerna, så att kulturen blir mer inklu

derande och välkomnande för alla i Gislaveds kommun

• att via digitala kanaler tillgängliggöra kulturutbudet för 

fler grupper och att förmedla kunskap om digitalise

ringsmöjligheter

• att möta det växande behovet och efterfrågan på 

kultur understödd rehabilitering och hantera det inom 

befintliga resurser.

Konsthallen har på grund av en positiv utveckling vuxit ur 

sina lokaler, som inte längre kan anses vara funktionella för 

den verksamhet som bedrivs. Det gäller såväl för utställ

ningar som för den pedagogiska verksamheten. Delar 

av det konstpedagogiska arbetet måste idag ske i andra 

lokaler på grund av lokalernas begränsningar.

Bokbussen är 15 år gammal och garantierna för reserv

delar upphör. Den framtida driften blir med nödvändighet 

alltmer osäker.
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Bygg- och miljönämnden

Nämndens grunduppdrag
Bygg- och miljönämndens grunduppdrag är att genom 

god tillsyn och tillståndsgivning aktivt bidra till att de natio-

nella miljömålen uppfylls.

Nämndens verksamhet består av tre enheter, miljö-

enheten, bygg- och planenheten samt kart- och mätenheten.

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra 

och effektiv tillståndsgivning samt bidra till en god sam-

hällsbyggnad.

Nämndens uppdrag omfattar alla invånare, verksam-

hetsutövare och besökare i Gislaveds kommun. Nämnden 

ska med sitt uppdrag möjliggöra, förebygga och begränsa, 

i sig motsägelser, men man ska möjliggöra verksamhet 

och byggnation genom planläggning och försiktighetsmått. 

Förebygga att skadlig mat tillhandhålls, byggfel eller miljö-

utsläpp eller annan miljöstörning och sist men inte minst 

begränsa den miljöstörning eller belastning som finns.

Nämndens verksamhet är beroende av specialutbildad 

personal med en god social kompetens som har möjlighet 

att ha en bra kompetensutveckling under anställningen.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter
Invånare
Den stora förändringen 2018 var en omorientering från 

direkt myndighetsutövning till rådgivning och information. 

Det berörde alla verksamheter inom nämndens ansvar: 

planverksamheten, bygglov och miljö- och hälsoskydds-

arbetet. Förändringen kommer invånare och företag till 

nytta bland annat genom kortare handläggningstider.

Nöjd-kund-indexmätningarna visar påtagliga förbätt-

ringar de senaste fyra åren, med undantag för tillgänglighet, 

som ligger kvar på samma nivå.

Andelen överklagade ärenden är väldigt liten och har en 

minskande tendens. Av dem ändras väldigt få hos över-

instanserna. Det tyder på att dialogen och informationen 

inför beslut fungerat bra. 

En stor uppgift 2018 var förberedelserna inför att inrätta 

en gemensam bygg- och miljönämnd för Gislaveds och 

Tranemo kommuner. 

Efter något års kräftgång har planverksamheten fått 

upp farten igen. Nu finns 17 pågående detaljplaner och 

7 antogs 2018, att jämföra med 3–4 per år tidigare. 

Tillsynen inom plan- och bygglagen (PBL) och strand-

skydd är främst inriktad på informationsinsatser. De till-

synsbesök som görs är främst initierade av anmälningar. 

Verksamheten fungerade bra under året. Det finns ett antal 

stora överträdelser av strandskyddet, och förvaltningen 

planerar någon form av uppsökande verksamhet med 

information om strandskyddslagen.

Arbetet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har 

varit eftersatt länge, men har nu kommit i fas igen.

En rad informationsinsatser genomfördes, bland annat 

för att underlätta övergången från myndighetsutövning till 
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Bygg- och miljönämnden

service och rådgivning. Det handlade om informations-

material, e-tjänster, uppdatering av hemsidan och informa-

tionsmöten.

Byggenheten hade 1 368 inkommande ärenden till kom-

munens kontaktcenter (KC). Av dem svarade enheten på 

cirka 1 200 (88 procent, motsvarande 6 ärenden per arbets-

dag). Resterande 168 frågeställare fick svar redan i KC. 

Tillsynen översteg vad som var planerat, med mer före-

byggande tillsyn i form av informationsmöten för olika verk-

samheter och ett stort antal vägledningssamtal.

Vid varje byggsamråd, startsamråd och slutsamråd 

görs informations- och vägledningsinsatser.

Den uteblivna översynen av VA-planen påverkar miljö-

organisationens effektivitet vid handläggning av enskilda 

avlopp. En arbetsgrupp bildades med tekniska förvalt-

ningen och avdelningen för hållbar utveckling för att få till 

styrningen och ledningen av styrdokumentet.

Uppdraget från kommunfullmäktige att utreda förutsätt-

ningarna för att öka andelen solenergi ledde till ett antal 

insatser, men ingen direkt utredning har genomförts.

Väldigt många av de synpunkter som kom in var 

anmälningsärenden, det vill säga synpunkter på före-

teelser som anmälaren anser vara felaktiga, exempelvis 

skällande hundar, för höga häckar eller nedskräpade tomter. 

Anmälningarna blir myndighetsärenden som utreds.

Nämndens förändringsarbete presenterades för en rad 

organisationer och myndigheter, bland andra länsstyrelsen 

i Östergötland, Östhammars kommun samt för bygg- och 

miljöförvaltningar och kommunledningar i hela Värmland 

på Tillväxt och tillsyns användarträff i Rättvik.

Medarbetare
Medarbetarenkäten visade ett förbättrat resultat. Sjuktalen 

på förvaltningen var låga, cirka 2,9 procent, och berodde på 

sjukdom som inte var arbetsrelaterad. Arbetsklimatet upp-

levdes som gott. Nöjd-medarbetar-index för förvaltningen 

var det högsta i hela kommunen, 4,16 på en 5-gradig skala.

Rekryteringar pågick hela året, men personalstyrkan är 

ännu inte fulltalig.

Planering och rekrytering påverkade personalen mycket 

i slutet av året. Samverkan med Tranemo bemöttes positivt 

av personalen trots den korta genomförandetiden.

Ekonomi
Verksamhet

(tkr)

Budget
2018

Prognos 
U1

Utfall  
2018-08-31

Prognos 
U2

Prognos 
U3

Utfall  
2018-12-31

Avvikelse 
mot budget

Nämnd och administration 4 539 0 5 044 0 64 4 470 69

Bygg- och planenheten 3 660 200 2 777 200 982 2 838 822

Kart- och mätenheten 2 877 0 1 907 –200 –250 2 995 –118

Miljö 3 395 0 1 847 0 300 3 628 –233

Summa nettoresultat 14 471 200 11 575 0 1 096 13 931 540

Nämnden lämnade ett överskott om 0,5 mnkr i förhållande 

till budget.

Bygg- och miljönämndens budget är till cirka 50 pro-

cent beroende av intäkter från avgifter. De är uppdelade 

i fasta avgifter och avgifter från tjänster man efterfrågar 

efter behov. Det gör att det är mycket svårt att prognosti-

sera vissa intäkter. 

Utveckling och framtida 
utmaningar
Den största utmaningen på kort sikt är att få alla  tekniska 

lösningar att fungera på ett bra sätt i samverkan med 

Tranemo.

Naturligtvis finns ett antal stora utmaningar i framtiden, 

både när det gäller digitalisering, förorenad mark och utman-

ingar som kommer av ett förändrat klimat och regeländringar 

som blir följden.

7474
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Resultaträkning
(tkr) Budget

2018
Bokslut

2018
Bokslut

2017

Rörelsens intäkter 159 740 164 981 163 706

Rörelsens kostnader – 149 620 – 143 628 – 138 511

Rörelseresultat 10 120 21 353 25 195

Finansiella intäkter 190 260 2

Finansiella kostnader – 4 500 – 7 921 – 15 281

Resultat före skatt 5 810 13 692 9 916

Bokslutsdispositioner – 1 150 550 400

Skatt – 1 030 – 2 494 – 1 607

Årets resultat 3 630 11 748 8 709

Nyckeltal
2018 2017

Investeringar, tkr 46 031 72 469

Nettoomsättning, tkr 164 981 163 706

Soliditet, % 47,0 45,2

Likviditet, % 131 153

Antal lägenheter 2 302 2 285

Antal lokaler 130 130

Vakansgrad, % 1,40 1,50

Balansräkning
(tkr) Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Anläggningstillgångar 595 094 572 435

Omsättningstillgångar 50 408 72 893

Summa tillgångar 645 502 645 328

     

Eget kapital 293 516 281 891

Obeskattade reserver 12 200 12 750

Avsättningar 9 176 8 590

Långfristiga skulder 291 843 294 469

Kortfristiga skulder 38 767 47 628

Summa eget kapital 

och skulder 645 502 645 328

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 311 302

AB Gislavedshus

Grunduppdrag
Bolaget ansvarar för att främja bostadsförsörjning inom 

kommunen genom en variation av bostäder genom 

att förvärva, bebygga och förvalta. Nyproduktion av 

bostadslägenheter ska utformas utifrån marknadens 

efterfrågan och behov samt befintliga bostäder. Bola

get ska underhålla, modernisera och tillgänglighetsan-

passa bostadslägenheter och erbjuda sina hyresgäster 

möjlighet till boendeinflytande. Bolaget ska bidra till 

integration och mångfald samt utveckling i kommunens 

tätorter i samverkan med kommunens aktörer. Under 

året har bolaget färdigställt 16 lägenheter i  Anderstorp, 

och en tidigare lokal i Gislaved har byggts om till två 

lägenheter. Samtliga lägenheter är uthyrda. Under 

2018 påbörjades bygget av 16 lägenheter i Hestra med 

inflyttning den 1 mars 2019. De finns planer på att 

påbörja ett bygge av 18 lägenheter på Skomakar

gärdet i Gislaved under 2019. Även på Malmgatan 17 i 

Smålands stenar  fortgår planeringen av en nybyggnation. 

Utöver detta har 44 lägenheter genomgått renovering 

och modernisering. Boendeinflytande är något som 

bolaget arbetar med löpande, både i samband med 

specifika projekt och i den dagliga verksamheten.
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Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
Årets resultat på 13 692 tkr innan bokslutsdispositioner 

och skatt har påverkats av låga bränslekostnader, höjd 

hyra, lägre hyresbortfall och minskade räntekostnader.

Hållbarhet
Ett av bolagets övergripande mål är att värna  miljön 

och bidra till en hållbar utveckling. Under 2018 har 

fokus legat på att förbättra inomhusklimatet i lägen

heterna utan att öka miljöpåverkan och energiförbruk

ningen. I Anderstorp och Smålandsstenar har flertalet 

fastigheter anslutits till fjärrvärme och idag är bara ett 

fåtal fastigheter anslutna till gasnätet.

Risk
När det gäller ränte och refinansieringsrisker bedömer 

bolaget att de är små. Bedömningen baseras på att 

bolaget är lågt belånat idag. Vakansrisken är i det korta 

perspektivet liten, men kan på sikt öka. 

I dagsläget bedöms de politiska riskerna vara de 

största.

Framtida utveckling
Bolaget har planer på att bygga 64 lägenheter fram 

till 2021. Lite smolk i bägaren är osäkerheten när det 

 gäller investeringsstödet vid nybyggen. Bostads

branschen behöver stabila och långsiktiga villkor, 

 eftersom det är en lång process innan byggen  kommer 

igång och innebär stora investeringar. Utöver detta 

kommer bolaget, för att fortsatt erbjuda ett tryggt och 

attraktivt boende, fortsätta att arbeta med boende

inflytande, prioritering av våra utemiljöer, modernisering 

och tillgänglighetsanpassning av  bostadslägenheter 

och hög kundservice för våra kunder. Under 2019 

 kommer fokus att ligga inom digital verksamhets

utveckling, både internt inom företaget och externt. 

 Klimatfrågorna är också viktiga för framtiden och det är 

viktigt att bolaget arbetar med dem, dels genom lång

siktiga strategier och vägval, dels genom att öka förut

sättningarna för hyresgästerna – ”det ska vara lätt att 

göra rätt”. 
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Resultaträkning
Budget Bokslut Bokslut

(tkr) 2018 2018 2017

Rörelsens intäkter 9 430 10 199 9 311

Rörelsens kostnader –9 416 –8 646 –9 281

Rörelseresultat 14 1 553 30

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader   –1  

Resultat före skatt 14 1 552 30

Bokslutsdispositioner –14 –366 –18

Skatt   –261 –3

Årets resultat 0 925 9

Nyckeltal
2018 2017

Investeringar, tkr 0 0

Nettoomsättning, tkr 10 165 9 311

Soliditet, % 46,1 % 19,9 %

Balansräkning
Bokslut Bokslut

(tkr) 2018 2017

Anläggningstillgångar 90 104

Omsättningstillgångar 3 714 2 684

Summa tillgångar 3 804 2 788

     

Eget kapital 1 414 489

Obeskattade reserver 438 85

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 952 2 214

Summa eget kapital och skulder 3 804 2 788

Nyckeltal

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Enter Gislaved AB

Grunduppdrag
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommu-

nens mål och vision och att göra kommunen till en att-

raktiv kommun att leva och verka i för människor och 

för näringsliv och turism. Bolaget har i uppgift att verka 

operativt för att främja befintligt företagande, nyföreta-

gande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etable-

ringar och investeringar och därigenom näringslivets 

utveckling i kommunen. Bolaget ska även marknads-

föra kommunens näringsliv, attraktivitet och affärsmöj-

ligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga 

relationer med relevanta nätverk.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
I den av PwC nyligen genomförda revisionen får bola-

get beröm för sitt arbete. Vi följer vår verksamhetsplan 

och genomförde ett stort antal aktiviteter för närings-

liv och besöksnäring med ett gott ekonomiskt resultat. 

Vi arbetar långsiktigt med våra fokusområden, Techno-

logy, Market och Tourism, samtidigt som vi försöker ge 

en god service på de inspel vi får från våra intressenter. 

Våra fokusområden har följande undergrupper, där vi 

genomför ett stort antal aktiviteter:

Attraktivitet, Näringslivsutveckling, Handelsutveckling, 

Besöksnäring, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och 

tillgänglighet samt Internationalisering.

Dialogen med våra intressenter fungerar bra och det 

ett bra samarbetsklimat.
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Hållbarhet
Bolaget har fokus på hållbarhet inom flera dimensioner. 

Bolaget deltar aktivt i och följer utvecklingen inom 

energi- och fordonssektorn i omställningen mot fossil-

fria drivmedel, har tagit initiativ till nya projekt för att 

utveckla möjligheter till omställning för att nå klimat-

målen och är även i kontakt med socialt företagande 

och integrationsfrågor ur ett näringslivsperspektiv.

Risk
Bolaget är inte exponerat för någon risk ur verksamhets-

synpunkt. Förändringar i vår omvärld kan snabbt ge 

effekter i vårt näringsliv. Även brist på mod i att genom-

föra nödvändiga investeringar för kommunens utveck-

ling kan ses som en risk.

Framtida utveckling
Viktiga frågor är ÖP och strategiska markfrågor för 

etableringar, bostäder, infrastruktur, kraftförsörjning, 

kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande invest-

eringar. Det skapar positivitet och framtidstro. Vi läg-

ger fokus på att utveckla besöksnäring och handel. 

Vi kommer även fortsättningsvis att lägga stort fokus 

på att initiera och driva utvecklingen av industriell för-

nyelse inom energioptimering och fossilfria fordon och 

transporter som stärker kommunens och företagens 

konkurrenskraft och position. Digitalisering och nya 

plattformar för effektivt resursutnyttjande förstärks. 

Detta sker i samverkan med andra nätverk för bästa 

effektivitet och resultat. 
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Resultaträkning
(tkr) Budget Bokslut Bokslut

2018 2018 2017

Rörelsens intäkter 154 187 174 016 134 226

Rörelsens kostnader –137 132 –158 691 –122 680

Rörelseresultat 17 055 15 325 11 546

Finansiella intäkter 60 57 86

Finansiella kostnader –621 –346 –724

Resultat före skatt 16 494 15 036 10 908

Bokslutsdispositioner      

Skatt   –1 436 –2 269

Årets resultat 16 494 13 600 8 639

Nyckeltal
2018

Investeringar, tkr 31 577

Nettoomsättning, tkr 172 037

Soliditet, % 45,0

Balansräkning
(tkr) Bokslut Bokslut

2018 2017

Anläggningstillgångar 280 666 264 519

Omsättningstillgångar 67 427 37 296

Summa tillgångar 348 093 301 815

     

Eget kapital 156 510 135 073

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 30 116 28 975

Långfristiga skulder 118 500 108 500

Kortfristiga skulder 42 967 29 267

Summa eget kapital och skulder 348 093 301 815

Nyckeltal

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Gislaved Energi Koncern AB

Grunduppdrag
Moderbolag/koncern
Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt 

erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar 

samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksam

het ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och 

handel inom energiområdet. Koncernen ska samverka 

och stödja kommunen i arbetet med klimat och energi

strategin. Koncernen ska samverka i och stödja det 

strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. 

Koncernen ska utforska samt utveckla nya områden 

inom energiförsörjning i kommunen.

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energi

källor och genom framsynthet aktivt delta i processen 

för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i 

samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, 

verka för en större energieffektivitet i bebyggelse och det 

lokala energisystemet. 

I koncernens uppdrag ingår även ett samhällsansvar 

i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om 

ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och soci

alt ansvarstagande. 

Koncernen ska ta emot feriepraktikanter i enlighet 

med kommunens beslut. 

Koncernen ska vara med och möjliggöra biogas

projekt i kommunen. 

Koncernen ska ta en aktiv roll gällande fiberutbyggnad.
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Gislaved Energi Koncern AB
Bolaget har tillförts 10 mnkr i aktieägartillskott för att 

möjliggöra ITinfrastruktur för de invånare i  Gislaveds 

kommun som inte har samma möjlighet till ITinfra

struktur som övriga kommuninvånare. Dialog har förts 

i olika omgångar med fiberföreningarna i kommunen 

om det ekonomiska stöd som finns att ansöka om. 

Information har lämnats till fiberföreningarna om de 

förutsättningar som gäller för ansökan om stöd, och 

utbetalning har gjorts till en fiberförening efter beslut av 

styrelsen. Det är styrelsen som beslutar om stöd i varje 

enskilt fall. Stöd utbetalas dock inte till en enskild individ.

Gislaved Energi AB
Bolaget Gislaved Energi AB är sedan 20161007 ett 

av två dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det 

andra dotterbolaget är Gislaved Energi Elnät AB.

”Närmare, enklare och snabbare” är nyckelord i 

vårt ständiga gemensamma förbättringsarbete och i 

vår kundkommunikation. Ett exempel är den uppmätta 

kundnöjdheten som genomfördes under våren. Nöjd

hetsindex uppgick till 81,67 (skala 0–100). 

Bolaget har under året tagit i drift den nya pan

nanläggningen för fjärrvärme i Mossarp. Utbyggna

den av fjärrvärmenätet i Gislaved och Anderstorp har 

fortsatt under perioden. För projektet har ett stöd om 

41 017 500 kr, via Klimatklivet, tidigare beviljats och 

utbetalats. 

Bolaget strävar efter att ha en mycket hög ambi

tion när det gäller klimatarbetet. Bränslemixen för fjärr

värmeproduktionen år 2018 uppgick till 99 procent 

för nybart och 1 procent fossilt bränsle.

Ett hållbart fjärrvärmesystem med närproducerade 

skogsbränslen är en viktig målsättning för bolagets fjärr

värmeinvesteringar. En betydande minskning av årliga 

CO2utsläpp i Gislaveds kommun uppnås därigenom. 

Vi konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelse

bara bränslen ger ett positivt bidrag till miljömålen inom 

Gislaveds kommuns klimatstrategi.

Bolaget har genomfört olika lösningar och förstudier 

kring laddning av elfordon. Under året har ett nytt betal

nings och övervakningssystem implementerats i våra 

laddstationer. En ny snabbladdare med en effekt på 50 

kW har placerats strategiskt på handelsområdet Små

landia. Invid denna finns också en ny destinations

laddare om 22 kW.

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 

15 procent, har under perioden visat på mycket god 

produktion och hög tillgänglighet. De stigande elpris

erna ger indikationer på att det positiva resultatet kan 

öka ytterligare under kommande kvartal.

Gislaved Energi Elnät AB
Vårt interna förbättringsarbete med ledorden ”närmare, 

enklare och snabbare” har fortsatt under 2018 och 

har medfört fortsatt goda resultat och ytterligare ökad 

kundnöjdhet. Ett exempel är den uppmätta kundnöjd

heten som genomfördes under perioden för bolaget 

Gislaved Energi. Nöjdhetsindex uppgick till 81,67 (skala 

0–100). Här bidrar båda bolagen Gislaved Energi Elnät 

och Gislaved Energi till resultatet.

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för 

god leveranssäkerhet i elnätet, även för morgondagens 

elanvändare.

Under året har utbytesprogrammet med elmätare 

fortsatt för att möta framtida behov.

Arbetet med att införa rutiner med mera i samband 

med den nya dataskyddsförordningen GDPR har också 

pågått under året.

Sammantagen bedömning av resultat 
och effekter av verksamhet
Moderbolag/koncern
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick 

till 15 036 tkr. Utdelning till Gislaveds Kommunhus AB 

föreslås ske med 3 403 tkr.

Gislaved Energi AB
Resultat efter finansiella poster uppgick till 8 187 tkr, 

vilket är 2 117 tkr över budgeten på 10 304 tkr. 

Gislaved Energi Elnät AB
Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 080 tkr, vil

ket är 890 tkr över budgeten på 6 190 tkr. Utdelning till 

Gislaved Energi Koncern AB föreslås ske med 2 000 tkr.
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Hållbarhet
Moderbolag/koncern
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO 14001:2015 

och har arbetat vidare med miljöfrågor under verksam

hetsåret. En uppföljande revision har genomförts med 

bra resultat. Bolagen arbetar fortlöpande med åtgärder 

för minskad energianvändning. 

Gislaved Energi AB
Flera av bolagets anläggningar för energiproduktion 

omfattas av tillstånds respektive anmälningsplikt enligt 

miljöbalken. Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete 

i syfte att med god marginal klara de i tillstånden 

angivna gränsvärdena. 

Bolaget har uppgraderats till den nya certifieringen 

ISO 14001:2015 och har arbetat vidare med miljöfrågor 

under verksamhetsåret. Bolagets strävan att minska 

påverkan på miljön har fortsatt genom samverkan med 

Gislaveds kommun när det gäller energieffektivisering av 

gatubelysningen inom kommunen. I och med utbyggna

den av fjärrvärmenätet i Gislaved och Anderstorp kon

verterar kunder från gas och oljepannor till fjärrvärme, 

vilket reducerar koldioxidutsläppen i kommunen.

Gislaved Energi Elnät AB
Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och har 

arbetat vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret 

och en uppgradering till ISO 14001:2015 genomfördes. 

En uppföljande revision har genomförts med bra resul

tat. Bolaget arbetar fortlöpande med åtgärder för mins

kad energianvändning. 

Risk
Moderbolag/koncern
Dotterbolagens anläggningar, till exempel nätstationer, 

ställverk och övriga byggnader samt anläggningar för 

energi produktion, kan utsättas för haverier av olika slag. 

Exempel på tänkbara orsaker till haverier är sabotage, 

naturkatastrofer och storskaliga bränder. Dotterbola

gens eldistribution samt värmedistribution kan också 

råka ut för haverier med skador på egna anläggningar 

som följd och, om inte avbrotten avhjälps i tid, även 

förorsaka avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara 

orsaker är kraftiga blixtnedslag i samband med åsk

väder, avgrävda elkablar, nedblåsta stolpar, stormfälld 

skog, och skadade fjärrvärmeledningar. Koncernen 

bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna 

för haverier samt att minska skadeeffekterna vid 

avbrott med mera.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för finan

siella risker, till exempel kundkreditrisker, ränterisker, 

marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i omvärl

den som kan orsaka bankkonkurser etc. Koncernen föl

jer en upprättad finanspolicy i syfte att begränsa de 

finansiella riskerna samt en upprättad riskpolicy för 

elhandelsverksamheten i syfte att begränsa marknads

riskerna.

Gislaved Energi AB
Bolagets anläggningar för energiproduktion kan utsät

tas för haverier av olika slag. Exempel på tänkbara 

orsaker till haverier är sabotage, naturkatastrofer och 

storskaliga bränder. Bolagets värmedistribution kan 

också råka ut för haverier med skador på egna anlägg

ningar som följd samt, om inte avbrotten avhjälps i tid, 

även förorsaka avbrottsersättningar till bolagets kunder. 

Exempel på tänkbara orsaker är avgrävda eller på annat 

sätt skadade fjärrvärmeledningar. Bolaget bedriver ett 

långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna för haverier 

samt att minska skadeeffekterna vid avbrott med mera.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella 

risker, till exempel kundkreditrisker, ränterisker, mark

nadsrisker vid elhandel samt finanskriser i omvärlden 

som kan orsaka bankkonkurser etc. Bolaget följer en 

upprättad finanspolicy samt en riskpolicy för elhandels

verksamheten i syfte att begränsa de finansiella risk erna.

Gislaved Energi Elnät AB
Bolagets anläggningar, till exempel nätstationer, ställ

verk och övriga byggnader, kan utsättas för haverier 

av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker till have

rier är sabotage, dataintrång, naturkatastrofer och 

stor skaliga bränder. Bolagets eldistribution kan också 

råka ut för haverier med skador på egna anläggningar 

som följd och, om inte avbrotten avhjälps i tid, även 

för orsaka avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara 

orsaker är kraftiga blixtnedslag i samband med åsk

väder, avgrävda elkablar, nedblåsta stolpar och storm

fälld skog. Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete i syfte 

att minska riskerna för haverier samt att minska skade

effekterna vid avbrott med mera.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella 

risker, till exempel kundkreditrisker, ränterisker samt 

finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkonkurser 

etc. Bolaget följer en upprättad finanspolicy i syfte att 

begränsa de finansiella riskerna. 
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Framtida utveckling
Moderbolag/koncern
Koncernen ska i sin fortsatta verksamhet på ett effektivt 

sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energi lösningar 

till kunderna. Koncernen fortsätter att till sam mans med 

dotterbolagen främja utvecklingen av ett hållbart sam

hälle. 

Gislaved Energi AB
Bolaget planerar för att fortsätta utveckla nya energi

tjänster (även för fjärrvärmeverksamheten), vilka ska leda 

till en effektivare energianvändning för bolagets kunder.  

Utbyggnaden av fjärrvärmeledningar och anslutning 

av nya kunder fortsätter.

Gislaved Energi Elnät AB
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. 

Bolaget kommer att fortsätta genomföra investeringar 

som stärker leveranssäkerheten i elnätet. Bolaget for

sätter under år 2019 med kompetensutveckling för 

personalen, en strävan mot ständiga förbättringar. En 

målsättning är att utveckla en organisation där med

arbetarna uppmuntras till att ta egna initiativ och kän

ner ett stort engagemang, där man får och vill ta ansvar 

för verksamheten. 
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Gisletorp Lokaler AB

Resultaträkning
(tkr) Budget 

2018
Bokslut 

2018
Bokslut

Rörelsens intäkter 5 255 5 403 5 371

Rörelsens kostnader – 3 915 – 4 163 – 3 622

Rörelseresultat 1 340 1 240 1 749

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader – 60   – 1

Resultat före skatt 1 280 1 240 1 748

Bokslutsdispositioner   – 5 – 155

Skatt   – 272 – 353

Årets resultat 1 280 963 1 240

Nyckeltal
2018 2017

Investeringar, tkr 6 259 1 741

Nettoomsättning, tkr 5 402 5 371

Soliditet, % 79,0 83,0

Likviditet, % 22 130

Antal lokaler 19 20

Balansräkning
(tkr) Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Anläggningstillgångar 23 547 17 956

Omsättningstillgångar 1 042 4 228

Summa tillgångar 24 589 22 184

     

Eget kapital 17 481 16 550

Obeskattade reserver 2 412 2 392

Avsättningar    

Långfristiga skulder    

Kortfristiga skulder 4 696 3 242

Summa eget kapital och skulder 24 589 22 184

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Grunduppdrag
Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun  uppföra, 

köpa och sälja, äga och förvalta fastigheter och  lokaler 

för industri, hantverk, handel och andra service näringar 

och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla 

och driva motorbana.

Munin 19
Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som 

är bebyggd med 6 637 m2 BRA (bruksarea) och 

innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 

6 517 m2 LOA (lokalarea). Vid årsskiftet är alla  lokaler 

uthyrda förutom en mindre kontorslokal. Gisletorp 

Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt uthyrt 

och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters 

 lokalbehov. Under 2018 har en hyresgäst flyttat och 

lokalen övertagits av en intilliggande hyresgäst.

Lövås 8:5
Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 

med Scandinavian Raceway. Anläggningen  arrenderas 

av Anderstorps Racing Club (ARC) och deras bolag, 

SRW Anderstorp AB. På fastigheten finns depåbygg

naden, som omfattar cirka 3 160 m², där motorsport

gymnasiet bedriver sin verksamhet i delar av byggnaden.

Stubbakull 2:20
Bolaget har under året förvärvat fastigheten Stubbakull 

2:20 i Burseryd. Ombyggnad till räddningsstation pågår 

i en del av byggnaden. Ombyggnaden blir klar i februari 

2019. Den resterande delen blir en ny lokal för  uthyrning.
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Sammantagen bedömning 
av resultat och effekter av 
verksamhet
Resultatet är sämre än budget och även jämfört med 

2017. Anledningen är i huvudsak att bolaget ska söka 

tillstånd för verksamheten på motorbanan. Det kräver 

ett omfattande underlagsmaterial, och bolaget har lagt 

stora resurser på jurister och konsulter under 2018.

I förhållande till omsättning och eget kapital måste 

ändå resultatet betecknas som bra.

Med investeringen i Burseryd har verksamheten 

 utökats både geografiskt och med fler lokaler.

Hållbarhet
Uppvärmning av fastigheterna har störst betydelse i 

Gisletorps hållbarhetsarbete. Fastigheten Munin 19 

värms av fjärrvärme från Gislaved Energi AB, och 

Lövås 8:5 har elvärme i ett vattenburet system. På sikt 

ska elvärmen ersättas med fjärrvärme eller ett system 

byggt på värmepump eller solvärme. Den nya fastig

heten i Burseryd har tidigare värmts med el och olja. 

I samband med ombyggnaden installeras en värme

pump baserad på bergvärme. 

Risk
Riskerna i Gisletorp Lokaler AB är av olika slag. Kort

siktigt är det en ekonomisk risk att hyresgäster inte kan 

betala hyran enligt avtal. Långsiktigt är den största 

risken att motorbanan inte kan överleva på grund av att 

myndigheter begränsar verksamheten. Det finns dess

utom, speciellt i små organisationer, risk för oegentlig

heter vid utbetalningar och hantering av ekonomiska 

resurser. Slutligen finns det ett ansvar som fastighets

ägare som också innebär en risk.

Risken för hyresförluster är en naturlig följd av 

 bolagets uppdrag där unga företag i en utvecklingsfas 

inte alltid lyckas. Den risken måste bolaget ta, eftersom 

det strider mot syftet att kräva borgen och säkerhet av 

hyresgästerna. 

Kraven på motorbanans verksamhet har styrelsen 

svårt att påverka, men genom att ansöka om tillstånd, 

med hjälp av förstklassiga jurister och specialister, gör 

bolaget sitt yttersta för att få så bra villkor att verksam

heten kan utvecklas.

Risken för oegentligheter motverkas genom att två 

personer hanterar alla utbetalningar. 

Fastighetsägarrisken begränsas av försäkringar samt 

av att myndighetsbesiktningar, till exempel elrevision och 

OVK, genomförs i enlighet med gällande bestämmelser.

Framtida utveckling
Framtiden är i mycket hög grad beroende på att verk

samheten på Scandinavian Raceway får ett tillstånd 

som ger bolaget, i samarbete med arrendatorerna, 

ekonomiska möjligheter att utveckla motorbanan till en 

attraktiv anläggning och besöksmål i regionen.
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Stiftelsen Torghuset

Resultaträkning
(tkr) Budget 

2018
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Rörelsens intäkter 6 141 6 122 9 891

Rörelsens kostnader – 5 662 – 5 389 – 9 192

Rörelseresultat 479 733 699

Finansiella intäkter 6 9 5

Finansiella kostnader – 87 – 82 – 85

Resultat före skatt 398 660 619

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 398 660 619

Nyckeltal
2018 2017

Soliditet, % neg neg

Likviditet, % 320 323

Balansräkning
(tkr) Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Anläggningstillgångar 4 088 4 485

Omsättningstillgångar 3 192 3 094

Summa tillgångar 7 280 7 579

     

Eget kapital -3 217 -3 877

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 9 500 10 500

Kortfristiga skulder 997 957

Summa eget kapital och skulder 7 280 7 580

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

Grunduppdrag
Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar en fastighet med 

lokaler i Smålandsstenar.

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga 

arrangemang.

Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-,  kultur- 

och fritidsverksamhet och även tillhandahålla lokaler för 

sådan verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till kom-

munens invånare men även till våra besökare.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
Under året har lokalerna fyllts av olika aktiviteter för 

både barn och vuxna.

Bland annat har vi haft konserter, teater, dans för 

funktionshindrade, mogendans, loppis, öppet hus 

på Smålandsstenardagen och vid julskyltningen, 

 gammaldans, Smaka på världen, hållbarhetsmässa, 

bröllop, konferens, kalas, förtidsröstning, minnes-

stunder, Oscarsgala, ungdomsfestival, biokalas, förenings- 

aktiviteter, konstutställning, turistinformation och naturligtvis 

 filmvisningar med mera på biografen. 

Totalt har cirka 35 623 (33 127) personer vid 535 

(665) tillfällen besökt Torghuset under 2018. 

Vi har mycket fokus på biografen och dess  möjligheter 

istället för att ha olika egna andra evenemang. Vi ser 

hellre att någon annan hyr och arrangerar och Torg-

huset är med och hjälper till med upplägget.

Samarbetet med kommunens förskolor  fortsätter. 

Varje år bjuder vi förskolorna på bio, antingen under 

sportlov eller höstlov. Vi visar också skolbio för kommu-

nens högstadieskolor, och även en del andra skol klasser 

bokar bion för att ha avslutningar med filmvisning.

Projektet BioNio, som riktar sig till våra  ungdomar, 

har inte hittat fram till målgruppen. En kväll i  månaden 
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är det tänkt att de unga ”tar över biografen”. Nu har 

dock ett samarbete med Kulturplatån i kommunen tagit 

sin början och det tror vi kan göra att projektet kan 

komma att utvecklas åt rätt håll.

Bio Kontrast, film med budskap, går bra. Det fina 

samarbetet med Finska Föreningen har gjort att vi nu 

visar ännu fler filmer med finskt tal. Vi har även visat live-

sänd teater från Finland, och det var väldigt uppskattat 

av våra besökare.

Våra eftermiddagsfilmer med efterföljande fika är väl-

besökta. Vi kan märka att det kommer fler besökare från 

orterna utanför Smålandsstenar, vilket är väldigt positivt. 

Detta år har vi satsat extra på musik i biografen. Vi 

har bland annat visat opera från Metropolitan i New York. 

Det har gått över förväntan och antalet besökare ökar 

stadigt.

Två turistvärdar har skött turistinformationen under 

veckorna 24–33, och 1 454 (1 803) personer har besökt 

turistbyrån. Många är på genomresa och passar på att 

stanna till när de ser turistbyrån vid torget. Eftersom det 

är så lättillgängligt blir det lite som en rastplats.

Vi försöker förmedla en positiv bild av bygden och, 

beroende på vart resenärerna är på väg, tipsa om 

besöksmål. Samverkan med butiker och näringsställen 

är också mycket viktig.

Hållbarhet
Vi är med i Returpack dit vi skickar våra returflaskor 

och burkar. 

Alla städrutiner har setts över. Vi har numera miljö-

vänligare produkter och dessutom ett mycket mindre 

antal produkter. 

I största möjliga mån försöker vi köpa ekologiska och 

närproducerade varor.

Att handla lokalt samt att utnyttja den lokala  kompetens 

som finns i närområdet tycker vi är en del i att vara 

 miljövänlig så det görs i största möjliga utsträckning.

Framtida utveckling
Det är väldigt viktigt att ingen verksamhet försvinner 

från våra småorter. Möjligheten till ett varierat och stort 

utbud av aktiviteter är viktigt när människor ska bo och 

leva på en ort. Extra viktigt är det för våra barn och 

äldre, och dem försöker vi måna lite extra om.

Vi fortsätter att samverka med våra lokala butiker 

och restauranger när det gäller verksamheten. Bio och 

Mat är ett av våra koncept som vi fortsätter att utveckla.

Bokningar av lokaler på kvällar och helger och även 

under semestertid har ökat. För att klara detta med den 

lilla organisation vi har, kommer vi eventuellt att behöva 

utöka den fasta personalstyrkan. Skillnaden vi märker 

vid uthyrningar är att man vill ha mer service och hjälp.

Vi hoppas under 2019 kunna komma igång med en 

ombyggnad av vår reception och även renovera kök på 

våning 2.

Vid ombyggnaden av biblioteket framkom också att 

ventilationen kommer att behöva byggas om eller bytas 

ut inom en snar framtid.

Vår filmsättare, Våra Gårdar, som ligger bakom  projektet 

BioNio, har börjat se på vilka möjligheter det finns för bio-

grafer och bibliotek att samverka och dra nytta av varandra. 

Våra Gårdar har efter kontakt med oss även tagit en  första 

kontakt med kulturförvaltningen i  kommunen, och vi ser 

med spänning fram emot vad vi tillsammans kan göra för 

att stärka både biblioteket och biografen.
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Resultaträkning
(tkr) Budget Bokslut Bokslut

2018 2018 2017

Rörelsens intäkter 53 711 65 696 54 726

Rörelsens kostnader –48 731 –54 038 –49 643

Rörelseresultat 4 980 11 658 5 083

Finansiella intäkter 35 86 69

Finansiella kostnader –240 –221 –602

Resultat före skatt 4 775 11 523 4 550

Bokslutsdispositioner 0 –6 200 –2 900

Skatt 0 –1 190 0

Årets resultat 4 775 4 133 1 650

Nyckeltal
2018 2017

Soliditet, % 52 52

Balansräkning
(tkr) Bokslut Bokslut

2018 2017

Anläggningstillgångar 74 325 68 289

Omsättningstillgångar 26 106 14 838

Summa tillgångar 100 431 83 127

Eget kapital 44 961 40 829

Obeskattade reserver 9 100 2 900

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 24 175 25 762

Kortfristiga skulder 22 195 13 636

Summa eget kapital och skulder 100 431 83 127

Nyckeltal
2018 2017

Ställda säkerheter 17 000 17 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Stiftelsen Isabergstoppen

Grunduppdrag
Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferens-

anläggning som erbjuder utomhusupplevelser året runt. 

Uniciteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen 

i naturreservat i form av äventyrliga aktiviteter som 

attra herar en bred målgrupp. Vi erbjuder bland annat 

MTB-cykling, kanot och kajakpaddling, höghöjdsbana 

samt äventyrsgolf och vintertid skidåkning. Vi erbjuder 

också guidade aktiviteter, hotellboende, camping, res-

taurang och fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella 

vinst ska återinvesteras för utveckling av anläggningen. 

Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och vi 

har byggt upp en attraktiv anläggning där sommaren är 

större än vintern. Vi ska vara jordnära, innovativa och ge 

gästen berikande naturupplevelser och möten året runt.

Sammantagen bedömning av 
resultat och effekter av verksamhet
Stiftelsen har under räkenskapsåret utökat sitt utbud 

ytterligare och fortsatt utveckla anläggningen. Väsent-

liga investeringar har gjorts i en äventyrsgolfbana, upp-

gående till cirka 1 580 tkr, och i skidanläggningen, 

såsom liftar/belysning/snösystem samt en pistmaskin, 

för tillsammans cirka 7 800 tkr. Av bland annat lön-

samhetsskäl fattades beslutet att stänga den älgpark 

som funnits i drift sedan 2010. Nedstängningen gjordes 

under året och har påverkat resultatet med utrangerings-

kostnader uppgående till cirka 260 tkr.
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Stiftelsen har under de senaste åren utvecklat utbu-

det av aktiviteter under sommarhalvåret samt fortsatt 

investera i sitt vinterutbud. Satsningen har utmynnat 

i en kraftig ökning av omsättningen både när det gäl-

ler uthyrning av boende och aktiviteter i anläggningen. 

Ökade satsningar och investeringar i kombination med 

de goda väderförhållanden som varit under det sista 

räkenskapsåret gör att stiftelsen uppvisar sitt bästa år 

någonsin under 2018, både avseende omsättning och 

resultat.

Hållbarhet
Vi eftersträvar att erbjuda hållbara aktiviteter som 

inte frestar på miljön, såväl sommar som vinter. Miljö-

tänket har vi med oss i allt från effektiv snöproduktion 

och energi snåla pistmaskiner till uppvärmning, förbruk-

ningsartiklar, råvaror och källsortering.

Risk
Som turistnäring jobbar vi i ständigt samspel med 

naturen och väderleken. En betydande risk är att vi får 

mildare vintrar i söder, vilket påverkar antalet öppet-

dagar i skidanläggningen negativt. Vi arbetar för att 

ständigt öka kapaciteten och effektivisera vår snö-

produktion.

Framtida utveckling
Stiftelsen har även tagit beslut om en ny satsning och 

investering i en rodelbana som förväntas bli klar till 

sommaren 2019. Det är en planerad investering på 

cirka 18,5 mnkr, och under räkenskapsåret finns en 

pågående investering avseende projektet som uppgår 

till cirka 2,2 mnkr. 

Vi fortsätter satsa på utomhusupplevelsen och 

ska arbeta vidare för att förbli södra Sveriges största 

MTB-destination och äventyrsberg. 
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket innebär 

att

• intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-

göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt

• fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta

• tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-

värde där inget annat anges 

• periodisering av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed 

• värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post 

för post till det lägsta av verkligt värde och anskaff-

ningsvärde. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i resultaträk-

ningen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är säl-

lan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom 

redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

Intäkter
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna 

baseras på Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) decemberprognos i enlighet med rekommen-

dation RKR 4.2.   

Övriga intäkter
Investeringsbidrag/anslutningsavgift

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vat-

ten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och 

redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med 

matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomster suc-

cessivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av 

över sina respektive nyttjandeperioder, vilket följer 

rekommendation RKR 18.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag 
De specialdestinerade/riktade statsbidragen kräver i 

regel någon form av motprestation, och återrapporte-

ring ska i normalfallet periodiseras till den period där 

prestationerna har utförts.

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om 

vissa handlingar genomförts eller vissa mål, 

nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska 

bokföras i samma perioder som prestationerna 

utförts. Utbetalning i efterskott tas upp som for-

dran (upplupen intäkt) i den period som presta-

tionen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) 

om de utbetalas i förskott.

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett 

framtida tidsbestämt projekt och de utförda pre-

stationerna utgör beräkningsunderlag för fördel-

ning av bidraget ska det bokföras och matchas 

mot kostnader över den fastslagna tidsperioden. 

Beakta skyldigheten att återbetala kvarvarande 

medel vid projekttidens slut.

3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan 

krav på motprestation och intäktsförs den period 

som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras 

i sin helhet även om nedlagda kostnader inte 

motsvarar bidragets storlek för den period som 

bidraget avser.
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Kostnader
Löner med mera
Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar 

avseende december men som utbetalas i januari har 

inte periodiserats. Ej uttagen semester tillsammans 

med övertid har periodiserats.

Investeringar 
Exploateringstillgångar är bokförda som materiella 

anläggningstillgångar. Detta beroende på svårigheten att 

bedöma tidpunkten för avyttring. Enligt rekommendation 

ska exploatering hanteras som omsättningstillgång.

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider 
Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, 

konst 0 år

Markanläggningar (yttre miljö) 25 år

Toppbeläggningar – gata 10, 20, 40 år

Vattenledningar 60 år

Stomme 60 år

Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år

Sprinkler, reservkraft, hiss,  

komplementsbyggnader 30 år

Värme, ventilation, VA 25 år

Fönster och ytterdörrar 25 år

El, snickerier, yttertak (papp) 20 år

Ytskikt, passagesystem, styr/övervak-

ning, larm/tele

15 år

Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år

Bilar, inventarier, maskiner 5–20 år

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivningsmetod tillämpas, det vill säga lika 

stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas 

när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och  
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-

hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-

ras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger 

gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 

har satts till ett halvt basbelopp, 22 400 kr 2017. 

Förråd
Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig fordran
Under 2018 har resultatet för VA-verksamheten regle-

rats mot kortfristig fordran.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kom-

munen är beräknade enligt RIPS 07. 

Avsättningar
Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte 

rekommendationen om att nuvärdesberäknas. Kostna-

den för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill 

att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal har klassificerats om operatio-

nell leasing till och med 2016-12-31. Avtalen avser främst 

hyresavtal för lokaler, leasing av bilar och maskiner. Avtal-

stiderna är 3–5 år, hyresavtal har längre avtalsperioder.  

Från och med 2017-01-01 redovisar Gislaveds kom-

mun leasing och hyra av lös egendom i enlighet med 

RKR 13:2. Finansiella avtal med en avtalstid översti-

gande tre år redovisas som anläggningstillgång och för-

pliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld 

i balansräkningen. Detta gäller avtal med start  datum 

2017 och framåt då klassificeringen görs vid avtalens 

början. 

Äldre avtal inklusive alla hyresavtal för lokaler kom-

mer att redovisas som operationellt även om det i övrigt 

uppfyller kriterierna för finansiellt avtal.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.  Den 

omfattar, förutom kommunen, Gislaveds Kommun-

hus AB, Stiftelsen Isabergstoppen samt SÅM. Övriga 

företag i koncernen har en omsättning och omslutning 

som understiger 2 procent av kommunens skatteintäk-

ter och generella statsbidrag. Gislaveds Kommunhus 

AB är moderbolag till bolagen Gislaved Energi Koncern 

AB, AB Gislavedshus, Gisletorp Lokaler AB och Enter 

Gislaved AB. 
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Interna redovisningsprinciper 
kommunen
Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats för-

valtningarna i samband med löneredovisningen. Den 

följer SKL:s rekommendation. Det tas även ut ett 

påslag på lönesumman från förvaltningarna för att 

täcka gemensamma kostnader som till exempel Kom-

munhälsan och facklig verksamhet.

Kapitalkostnader
Räntan beräknas med nominell metod 1,75 procent på 

bokfört värde. På årets investeringar har ränta tillgodo-

räknats från och med anskaffningsmånaden.
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Ord och begrepp

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (till exempel byggnader, 

mark, inventarier med mera) eller finansiella (aktier, andelar med mera).

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad  

ekonomisk livslängd.

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst 

men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den ska infrias.

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som inte finansierats med skulder.

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, till exempel ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för pensions

förvaltningen.

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar    Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder    Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid, till exempel likvida medel, kortfristiga  

fordringar, förråd.

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens till

gångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar.
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Gislaved på väg mot Parisavtalet
Det kommer krävas mycket för att vi ska klara av vår del av Parisavtalet. Enligt IPCC1 måste vi minska

våra utsläpp med 7-15 % per år. Varje år vi inte gör något betyder att vi behöver göra så mycket mer

nästa år. Man kan likna det med en budget vi har till 2050. Ju mer koldioxid vi spenderar nu desto

mindre har vi när vi närmar oss 2050. Drar vi ner kraftigt på våra utsläpp nu kan vi ta det lite lugnare

längre fram. Vi är redan på rätt väg. I den kommunala organisationen har vi i Gislaved redan 100 %

förnybart elavtal, vi håller på att ställa om vår fordonsflotta och vi värmer våra lokaler med

fjärrvärme. Det vi behöver titta vidare på är de varor och tjänster vi köper in, på maten vi serverar och

på transporter. Vi ställer redan nu miljökrav i alla våra upphandlingar, men det finns delar vi kan

utveckla ytterligare. Ju bättre vår organisation är på hållbarhet, desto skarpare krav kan vi ställa på de

entreprenörer vi anlitar. Vi behöver uppmuntra till cirkulära materialflöden och vara restriktiva vid

inköp, och om vi måste köpa något, välja produkter av hållbara material som gynnar lokala företag. I

dagsläget finns ingen information om hur stora utsläpp en specifik vara orsakar. Det är därför omöjligt

som konsument att veta om vara A eller B är bäst ur klimatsynpunkt. Ett samtal har inletts, initierat av

Gislaved, mellan SKL:s hållbarhetschef, Upphandlingsmyndigheten och Gislaved om möjligheten att

ställa krav på att större leverantörer ska redovisa klimatutsläpp från de varor och tjänster som de

säljer. Vissa branscher har kommit långt, till exempel har vi nu en ny reseleverantör som varje år

levererar data på hur stora utsläpp av koldioxid våra flyg- och tågresor orsakar. Att leverantörer

levererar denna information istället för att konsumenter ska försöka räkna ut den efteråt är

avgörande för få fram jämförbar data mellan olika kommuner. För att vi ska veta om vi är på väg åt

rätt håll behöver vi börja med att mäta det vi kan. Vi kommer inte nöja oss med att mäta utsläpp från

el, uppvärmning och transporter, utan måste få in våra konsumtionsbaserade utsläpp för att göra

verklig skillnad. För att lyckas måste vi jobba hårt med kunskap, ansvarstagande, målmedvetenhet

och innovation i alla våra verksamheter. Alla förvaltningar, avdelningar och arbetsplatser måste se

över sin egen verksamhet och göra det som är möjligt för att minska sin klimatpåverkan.
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1 Inledning

Gislaved kommuns miljöbokslut är ett underlagsmaterial till kommunens årsredovisning som

beskriver kommunens samlade miljöarbete under år . Syftet med miljöbokslutet är att ge en

överblick över det arbete som gjorts under året, vad vi behöver jobba mer med och vilka

utmaningarna kommer att vara framöver. Miljöarbetet i Gislaveds kommun redovisas utifrån 14 av de

16 nationella miljömålen. De miljömål som inte berörs är ”Storslagen fjällmiljö” och ”Hav i balans

samt levande kust och skärgård”. Miljöarbetet har beskrivits per mål utifrån vad som har hänt under

året, en uppföljning med tillhörande mål från klimat- och energistrategin och utmaning I slutet finns

en sammanfattning av de utmaningar kommunen står inför i det kommande miljöarbetet samt

nyckeltal.

2 Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,

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."

2.1 Vad har hänt under 8?
Under 2018 har arbetet utifrån våra mål i klimat- och energistrategierna i Gislaveds kommun

fortsatt.

Kommunen har gått med i projektet hela RESAN som syftar till att minska klimatpåverkan från våra

resor till och från jobbet samt tjänsteresor inom den kommunala organisationen. En arbetsgrupp har

bildats som jobbar med projektet. Under december genomfördes en fördjupad resvaneanalys som

skickades ut till samtliga anställda. Ca 50% svarade och dessa svar analyseras nu tillsammans med en

mängd data som kommunen skickat in till företaget som genomför analysen. Detta kommer resultera

i förvaltningsspecifika handlingsplaner som presenteras under 2019.

Miljöombuden är viktiga för kommunens miljöarbete och får därför regelbunden

kompetensutveckling. Årets miljöombudsutbildning hade tema hållbar människa – så tar du hand om

dig själv och planeten samtidigt. Miljöombuden fick också i en workshop berätta om vad de behövde

för stöd för att komma vidare med miljöarbetet på sina arbetsplatser. Där framkom det att många

fortfarande inte har tillgång till sorteringskärl på sina verksamheter.

Green Charge projektet avslutades med en roadshow på torget under Fokus hållbarhet där

allmänheten fick möjlighet att provköra olika typer av fossilfria fordon, till exempel segways,

elmoped, Tesla, Hyundai och gasdriven minibuss.

Tillsammans med 7 andra kommuner i länet samt länsstyrelsen har avdelningen för hållbar utveckling

tagit fram en webbaserad miljöutbildning med målgrupp kommunens anställda. Målet är att alla

anställda ska gå. Alla chefer behöver ta sitt ansvar och sprida den på sina arbetsplatser under 2019.
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Biogasfrågan har varit i fokus under året då Region Jönköpings län och kommunerna, däribland

Gislaveds kommun, gjort en överenskommelse om hur man avser att öka biogasanvändningen i länet.

Regionen gör bland annat åtagandet att köra regionbusstrafik på biogas, vilket lett till att samtlig

regionbusstrafik i Gislaved kommer köras på biogas från juni 2020. Kommunerna åtar sig bland annat

att använda biogasbilar. Vidare så har kommunen genomfört en biogasutredning i syfte att utreda

möjligheterna att etablera en biogasanläggning i kommunen. Avsikten har varit att använda tillgänglig

stallgödsel samt det matavfall som kommer att samlas in i GGVV-regionen inom ramen för det nya

avfallssystemet med fastighetsnära insamling. Utredningen har tittat på två alternativa lösningar,

värme- och elproduktion i Refteleområdet eller fordonsgasproduktion. De kalkyler som tagits fram

visar att det är inte lönsamt med vare sig el- och värmeproduktion eller fordonsgasproduktion. Om

mer rötbart matavfall än vad som genereras i GGVV-kommunerna tillförs, om investeringsbidrag kan

nyttjas samt ett högre gaspris kan tas ut så finns det möjlighet att fordonsgasproduktion kan

utvecklas.

Under temaveckan Fokus Hållbarhet arrangerade kommunstyrelseförvaltningen en näringslivsfrukost

på Dekora med tema stöd för miljöinvesteringar där länsstyrelsen informerade om Klimatklivet och

solcellsstödet till företag. Under veckan arrangerades också en mässa med tema Hållbar mat där

föreläsningar som ”Framtidens hållbara jordbruk”, ”Vilda och ätliga växter”, ”Framtidens mat” hölls.

En öppen workshop kring återbruk och återvinning av kläder arrangerades också, liksom en

teaterföreställning för barn, ”Indianflickan” som handlade om torka och solidaritet. Flera utställare

fanns på plats på mässan, som tex LRF, SÅM, Rekoringen, Röda korset, Sportcentrum med flera.

En temadag kring EU och Agenda 2030 med seminarier och panelsamtal arrangerades på EU-dagen

som även blev kommunens första webbsända aktivitet med tusentals unika tittare.

En rapport om hur mycket uppsläpp som orsakas av de offentliga måltiderna i kommunen beställdes

och levererades under 2018. Den kommer användas som underlag för att minska klimatpåverkan

från maten vi serverar i förskolor, skolor och äldreboenden.

Gislavedshus gick i december med i Allmännyttans klimatinitiativ, som är ett nystartat klimatinitiativ

som drivs av SABO, med målet att vara fossilfria till 2030 samt att energianvändningen ska minska

med 30% till 2030 jämfört med 2007.

Gislaved energi har under året har kopplat in 74 kundanläggningar på fjärrvärmenätet Gislaved-

Anderstorp. Inkopplingarna har medfört en årlig koldioxidreduktion på drygt 3 000 ton.

Värmeförsäljningen i Gislaved-Anderstorpsnätet under år 2018 blev 33,5 GWh, en ökning med 24 %

från år 2017 och produktionsmixen har bestått av 99 % förnybart bränsle och spillvärme. Restande

del har varit olja. Rökgaskondenseringen på Mossarp har producerat 5,3 GWh värme.

I juni invigdes den nya skogsflispannan i Mossarp. Slutredovisning av Klimatklivet gjordes under

hösten då även den sista delen av stödet betalades ut.

Gislaved energi har genomfört olika lösningar och förstudier kring laddning av elfordon och under

året har ny betalnings-, och övervakningssystem implementerats i laddstationerna. En ny

snabbladdare har placerats strategiskt på handelsområdet Smålandia med en effekt på 50 kW. Invid

denna finns också en ny destinationsladdare om 22 kW.

Bolaget har också stärkt positionen inom solcellsbranschen genom ett samarbete med en extern

partner och en energiingenjör har anställts. Denna resurs kommer även att arbeta inom flera
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områden som rör energitjänster såsom energieffektivisering med produkterna energiöversyn och

energikartläggning samt energirådgivning.

Miljöarbetet i kulturförvaltningen har innefattat programverksamhet på biblioteken i form av

föreläsningar och utställningar med olika miljöteman. Aktiviteter har även genomförts inom

kulturmiljö. Inom ramen för konsumentinformation har aktiviteter genomförts för att sprida kunskap

kring sambandet mellan produkter och miljö.

Det största arbetet för räddningsnämnden under året har varit att få igång byggnationen av en ny

brandstation i Burseryd vilket kommer medföra lägre energikostnader och påverkan på miljön än

nuvarande brandstation. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2019.

Fastighet- och servicenämnden har genomfört byte från naturgaspanna till fjärrvärme samt bytt

extern belysning till LED vid brandstationen i Mossarp vilket sänker både klimatpåverkan och

energiförbrukning.

Fritidsnämndens miljöarbete har under 2018 fortsatt haft sin inriktning på energieffektivisering.

Arbetet sker i samarbete med fastighet- och serviceförvaltningen samt föreningslivet för att tillse att

anläggningar drivs på energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energieffektiv belysning

genom t.ex. installation av närvarostyrd belysning, dimringsfunktioner och LED belysning. Under året

har förvaltningen fortsatt arbetet utifrån handlingsplan för att byta ut armaturer successivt på

elljusspåren. Utbyte av kvicksilverlampor har haft högsta prioritet, därefter utbyte av

högtrycksnatriumlampor. Armaturerna är efter 2018 utbytta på kommunens nio elljusspår. Det finns

motsvarande behov att byta armaturer på annan belysning till utomhusanläggningar såsom fotbolls-

och grusplaner. Enligt riktlinjer från nationella och lokala mål samt strategier gällande energi- och

klimatarbete har fritidsnämnden inlett arbetet att konvertera användandet av olja i Hörsjöns

friluftsområde, Smålandsstenar till fjärrvärme. Arbetet kommer att fortsätta in i 2019 och tas då över

av fastighet och serviceförvaltningen.

Under 2018 inrättade fritidsnämnden Fritidsbanken som vill ge alla möjlighet till en aktiv fritid.

Verksamheten utgår från tre regler där en är fokus på miljö. Konceptet handlar om att man skänker

sport- och fritidsutrustning som andra kan låna genom Fritidsbanken. På så sätt minskas avfallet.

Under året har Nordinskolan, Hagagården, Mariagården, Mariagården förskola, Villstadskolan, AMO-

huset, Töråsskolan, Vårdcentralen Anderstorp, Musikskolan Anderstorp, Bibliotek/Skolexpedition,

Solrosens förskola, Parkgatan och Räddningsstationen kopplats in på fjärrvärmenätet. Nya

radiatorventiler och termostater har satts in på Isabergskolan, Villstadskolan och Åsenskolan.

Åtteråsskolan hus 3 har fått ett nytt värmesystem samt nytt ventilationsaggregat med

värmeåtervinning. Styrsystemet på Åtteråsskolan och Gyllenforsskolan har byggts om. Ny

energieffektiv belysning har installerats på Gyllenforsskolan, sporthallen i Anderstorp och

Gärdesskolan.

MÅLUPPFYLLELSE

Nedan beskrivs de mål som Gislaveds kommun antagit för att minska kommunens påverkan på

klimatförändringar. Målen har delats in i tre kategorier: energi, utsläpp av växthusgaser och

transporter. För respektive mål anges uppnådd måluppfyllelse från aktuell statistik och en

beskrivande kommentar.
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ENERGI
Mål: 2050 ska energin för uppvärmning och transporter inom Gislaveds kommun

utgöras av 100 % fossilbränslefri energi.

Måluppfyllelse: 48,8% fossilbränslefri energi 2016

Kommentar:

Den nationella energimixen utgjordes 2016 av 54 % fossilfri energi. Lägger vi då till trädbränslen,

lokalt producerad vind, biodrivmedel och vattenkraft får vi 48,8% fossilbränslefri energi. Detta är tack

vare den höga andelen förnybart i den nationella energimixen. Vi behöver bidra lokalt till ökad mängd

förnybar energi genom ökad mängd vindkraft och solceller.

Mål: 2020: Energieffektiviseringsåtgärder ska ha bidragit till en energiminskning på 138

GWh från 2008 års nivå.

Måluppfyllelse: Energibesparing med - 164 GWh 2016

Kommentar:

Målet från 2008 nåddes redan 2015, men för 2016 års siffror har energianvändningen ökat för första

gången på många år, med 30 GWh. Ökningen har skett främst inom industrin som ökat med

25GWh, främst av el. Den totala energianvändningen inom transportsektorn fortsätter minska med

7 GWh. Mängden levererade biodrivmedel har ökat med 20 GWh, samtidigt har mängden

oljeprodukter minskat med 23 GWh. främst på grund av ökad användning av HVO och inblandning

av HVO i diesel samt mer energieffektiva fordon.

2016 togs vindkraftverken i Klämman i bruk vilket står för de 22GWh vindkraft som producerats i

kommunen. Mängden vind behöver öka väsentligt framöver.

De fortsatta ambitionerna inom energiområdet behöver ses över i samband med framtagandet av en

ny strategi för hållbar utveckling. Vi vet att vissa industrier utökar sin produktion och tar då

marknadsandelar från till exempel Kina där energitillförseln kommer från kol. Den globala påverkan

blir då positiv medan den lokala blir negativ, då vi ökar vår energianvändning. Detta är något vi

behöver ha med oss framåt. Det intressanta är ju inte bara att minska energianvändningen, utan att vi
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också använder den energi vi förbrukar på ett effektivt sätt.

Diagram 1: Sankeydiagram över energitillförsel och energianvändning 2016

Mål: 2020 olja ska inte användas för uppvärmningsändamål

Måluppfyllelse: 1 anläggning kvar 2018 i kommunal förvaltning, mängden levererad eldningsolja till

kommunen ökade marginellt med 0,1kubikmeter 2017.

Kommentar:

Endast en kommunal anläggning finns kvar som kommer att konverteras till fjärrvärme när nätet är

klart i Smålandsstenar. Trenden i samhället generellt är att eldningsolja kommer att minska stadigt då

det inte är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart att värma byggnader med olja idag.

Mål: 2020 ska lokalt producerad förnyelsebar energi utgöra minst 20 % av den totalt

omsatta energin samt användningen av förnyelsebar energiproduktion ska stimuleras.

Måluppfyllelse: 16,4 % är lokalt producerat om man förutsätter att biobränslet är lokalt producerat.

Kommentar:

Kommunen bidrar till ökad efterfrågan på förnyelsebar energi genom att ha avtal på 100 %

förnyelsebar el till våra lokaler samt 100 % biogas till våra fordon. Den lokala produktionen av

fossilfri energi har ökat tack vare Klämman vind som producerade 22 GWh.

Produktionen av förnybar energi är fortfarande inte så stor i kommunen. Diverse problem med

etablering av vindkraft har gjort att utbyggnaden sker långsamt. Allmänhetens inställning till vindkraft

är inte enbart positiv vilket gör att det blir en känslig fråga i många områden. Att satsa på solceller

och solfångare är något som de flesta invånare ser som mycket positivt. Dock behövs otroliga

mängder solceller för att det ska göra någon verklig skillnad i energiproduktionen. Men, då det finns
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många väldigt stora tak på industrier och kommunala fastigheter finns det en stor potential för

solceller i kommunen. Gislaveds energi beställde under 2018 en utredning om vilka kommunala

fastigheter som skulle passa för solenergi. Det finns flera där en investering skulle löna sig redan

inom några år. Kommunen behöver bestämma sig för hur mycket pengar man vill satsa på solceller

varje år och komma igång med sitt byggande. Om man behöver låna pengar för denna satsning bör

man se över möjligheten till gröna obligationer som en lösning på finansiering.

Kommunens egna solceller och solfångare har producerat 42487 kwh 2018. Dessa är belägna på

Nordinskolan och Demenscentrum. Gislavedshus solceller placerade på Hörsjögatan 12 producerade

7704 kwh 2018. Gislaved energis solceller placerade på deras kontor samt Mossarp producerade

41652 kwh 2018. Fjärrvärme producerades totalt 48,2 GWh. Arbetet med att övergå till fossilfri

energi går långsamt men stadigt uppåt. För att lyckas nå våra mål behöver alla aktörer i kommunen

bidra, såväl kommunala bolag som företag och privatpersoner.

Mål: Energianvändningen i kommunala fastigheter ska vara 171 kWh/m2 år 2020 (15%

minskning jämfört med 2008)

Måluppfyllelse: Energiförbrukningen var 180 kWh/m2 i kommunala fastigheter år 2017

(normalårskorrigerat).

Kommentar:

Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter minskat från 181 KWh/m2 år 2017 till 180

KWh/m2 år 2018 (normalårskorrigerade siffror). Arbetet med att minska energiförbrukningen går i

rätt riktning men behöver öka i takt för att nå målet till år 2020.

Diagram 2. Energianvändning i kommunala fastigheter kWh/kvm samt hur utvecklingen behöver se ut fram till 2020

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Mål: 2020 ska utsläppen av koldioxid vara högst 2,5 ton per person

Måluppfyllelse: 2016 var utsläppen 2,685 ton per person. (senast tillgängliga data)

Hållbar

nivå

201

6

201

3

200

6
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Bild 1: Kg växthusgaser per invånare

Kommentar:

Växthusgasen vi släpper ut allra mest utav är koldioxid. Den kommer från förbränning av fossila

bränslen. När vi antog våra mål låg fokus på växthusgasen koldioxid. De senaste åren har det dock

visat sig att det finns fler gaser som också bidrar till växthuseffekten och därför bör tas med i

beräkningarna av våra utsläpp. Därför mäter vi också total mängd utsläpp från växthusgaser, även om

våra lokala mål bara fokuserar på koldioxid. Den totala mängden växthusgaser i Gislaved fortsätter

minska från 129203 till 126544 ton 2016, vilken är de senaste statistik vi kan få tag på från Nationella

emissionsdatabasen. Detta ger en mängd på 4293 kg/invånare. Mängden koldioxid gick också ner,

från 2795 kg 2015 till 2685 2016. Målet på max 2500 kg koldioxid per invånare var bra när

klimatstrategin togs fram 2008 och motsvarar en 30 % minskning jämfört med 2004 då utsläppen var

3700 kg/invånare. Men den hållbara nivån beräknas vara mellan 700 till 1500 kg per person. Därför

måste arbetet med att minska våra utsläpp från växthusgaser fortsätta med full kraft.

Diagram 3. Kilo växthusgaser per capita Gislaveds kommun

Diagram 4. Växthusgaser fördelat på sektor 2016
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1.

TRANSPORTER

Koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 30 % jämfört med år 2004 till

år 2020. 69000ton 52798

Måluppfyllelse: -23,5% år 2016

Kommentar:

De totala mängden utsläpp från transportsektorn har minskat med 4,5 % jämfört med 2015. Detta

trots att vi kör mer. Det beror på att bilarna har blivit mer energieffektiva,

Nästan hälften av koldioxidutsläppen i Gislaveds kommun kommer från transportsektorn. Vi har en

bit kvar innan vi når vårt mål om 30 % mindre utsläpp 2020 jämfört med 2004. Kommunens invånare

fortsätter att köra mycket bil, 818 mil år 2017 jämfört med 808 mil 2016. Den låga tillgången till

kollektivtrafik kan vara en av anledningarna till att vi kör mycket. Det är många som upplever att de

har mycket dålig tillgång till kollektivtrafik, även på de sträckor där det finns gott om bussar. Det

innebär att vi behöver jobba mer med attityder och normer för att få fler att ha en positiv inställning

till kollektivresande och överväga det framför bilen. Det är väldigt lätt att köra bil i Gislaveds

kommun. Det finns gott om parkeringsplatser som alla är gratis, inga vägtullar eller köer. Om vi ska

få fler att åka kollektivt eller cykla behöver vi inte bara bygga ut kollektivtrafiken samtidigt göra det

mer attraktivt att ta cykel och åka kollektivt. I samband med den nya regionbussupphandlingen träder

i kraft juni 2020 bör vi tillsammans med JLT göra stora marknadsföringsinsatser för att få fler att välja

buss eller tåg.

Antalet körda mil totalt i den kommunala organisationen var 372158 mil år 2018 vilket är en

minskning med 20094 mil jämfört med 2017. Antalet körda mil med förvaltningsbil var totalt 262 377

mil år 2018 vilket är en minskning med 27250 mil jämfört med 2017. Minskningen går över alla

förvaltningar. År 2018 kördes det 3676 mil med hyrbil vilket är en minskning med 678 mil. Körda mil

i tjänsten med egen bil 2018 var totalt 70540 mil vilket är en liten ökning jämfört med 2017. Antal

körda mil med bilpoolen har fortsatt öka till 35565. Körsträckorna i kommunal förvaltning har nu

börjat minska. Under 2018 har vi inom ramen för projektet hela RESAN gjort en resvaneanalys för

att identifiera varför vi kör så mycket och hur vi kan fortsätta jobba framåt för att minska vårt

resande, med hjälp av resfria möten, samåkning m.m.

Diagram 6. Körda mil totalt i kommunal förvaltning.

Antalet resande med Jönköpings läns kollektivtrafik i kommunen ska öka med 60% 2020

jämfört med 2006.

Måluppfyllelse: +88% år 2018

Kommentar:

Efter många års positiv resandeutveckling har den stagnerat och minskat något under 2017 och 2018.

Jönköpings länstrafik har tidigare år haft stora budgetproblem, bland annat till följd av ökat resande,

vilket gjort att linjer dragits ner samtidigt som trycket ökar från våra kommuninvånare att bygga ut

Diagram 5. Körsträcka mil per invånare och år för riket, Jönköpings län, Gislaveds kommun och Norrbottens län.
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kollektivtrafiken. Om resandet ska fortsätta öka behöver man fortsätta prioritera kollektivtrafiken

regionalt samt öka tillgängligheten till kollektivtrafik i kommunen. Jämfört med övriga länet är boende

i Gislaveds och Sävsjö kommuner de som har sämst tillgång till kollektivtrafik.

Bild 2: Andelen invånare i länet samt respektive kommun som har tillgång till kollektivtrafik med minst 15 dubbelturer

per dygn. Men tillgång menas att det finns en busshållplats inom 400 meter alternativt en tågstation inom 2000

meter. Cirklarnas storlek representerar kommunernas totala invånarantal.

Som ett led i att öka hållbart resande har Gislaveds kommun aktivt deltagit i arbetet med att utveckla

HNJ-banan, ett treårigt försöksprojekt där man utökar tågturerna mellan Halmstad-Nässjö-Jönköping

för att öka resandet på banan. För Gislaved kommuns del finns önskemål från våra kommuninvånare

om att återinföra en snabbuss mellan Gislaved och Värnamo som togs bort när de nya linjerna 201

och 202 infördes. Detta har lett till ökat resande på linjen men ökat pendlingstiden Gislaved –

Diagram 7. Resor med och utan skolkort. Den blåa linjen presenterar målnivån som motsvarar 382 170 resor exklusive

skolkort.
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Värnamo från 45 min till cirka 60 min

För de som bor på landsbygden mer än en kilometer till närmaste hållplats finns det även möjlighet

att använda ”närtrafik”. Resandet med närtrafiken har minskat och under år 2018 nästan halverades

antalet resor till 477 stycken.

När det gäller resandet med kollektivtrafik inom den kommunala organisationen så finns det ett antal

resekort som kan användas för resor inom tjänsten. Under året genomfördes 83 stycken resor med

buss. Detta är en stor minskning jämfört med år 2017 och en försvinnande liten andel av totala

antalet tjänsteresor. JLT håller på att uppdatera sina betalsystem och förhoppningen är att det ska gå

att boka bussresa via en app som alla anställda har på sin tjänstetelefon. Detta skulle göra det enklare

att ta bussen än att boka bil eller tåg. Antalet resor gjorda med tåg år 2018 var totalt 583 stycken.

Detta är en ökning med 74 resor sedan föregående år. När det gäller flyg så har det genomförts 155

stycken resor tur och retur vilket är en liten minskning jämfört med 2017. Minskningen beror på ett

minskat antal elevutbyten på gymnasiet. Inrikes resor har istället ökat jämfört med 2017 och av 155

resor var 80 inrikes, varav 67 till Stockholm.

2015: 59 flygresor

2017: 161 flygresor 2018: 155 flygresor

Bild 2: Antal flygresor

Mål: 80% personbilar och lätta lastbilar som har 0g CO2 utsläpp per kilometer och/eller

som är fossilfria till 2020.

Måluppfyllelse: 56 % fossilfria bilar 2018. Endast personbilar 69%.

Kommentar:

I den kommunala organisationen var 69% av personbilarna fossilfria och räknar man in lätta lastbilar,

ett fordon där utbudet av fossilfria alternativ är mycket litet, är 56% fossilfria.

Ett nationellt mål är 100% fossilfria transporter till 2030. Kommunen har antagit ett mål i

handlingsplanen för klimat- och energistrategierna om att 80% av de kommunala bilarna ska vara

fossilfria till 2020 och 69% till 2017. Vi har en bit kvar till vårt mål men det kommer troligtvis att

fortsätta öka rejält under 2019 då flera förvaltningar aviserat att de vill ställa om till elbilar samt att vi

fortsätter utbyggnaden av infrastrukturen med laddstationer. 2018 installerades 4 nya laddpunkter för

tjänstefordon. Totalt finns nu 41 stycken. Ett problem för omställningen till fossilfria transporter är

tillgången på förnybara bränslen på landsbygden, då möjlighet att tanka gas endast finns i Gislaved och

laddinfrastrukturen på landsbygden ännu inte är fullt utbyggd samt att frågan om vem som ska betala
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för fortsatt utbyggnad inte är klar.

2.2 Utmaningar för framtiden
Utsläpp av växthusgaser från den inhemska konsumtionen och produktionen har minskat totalt sett.

Men om man lägger till svenskarnas konsumtion av utrikes produkter samt flyg och båtresor ser

siffrorna desto dystrare ut. Genomsnittssvensken ligger då på utsläpp mellan 10-11 ton växthusgaser

per person och år. En hållbar nivå anses vara 0,7-1,5 ton per person och år. Vi har alltså en enorm

utmaning och mycket arbete framför oss att vända den utvecklingen.

När det gäller att minska klimatpåverkan utgör fortfarande transporterna den största

påverkanskällan lokalt. Övergången till en fossilfri fordonsflotta både i den kommunala organisationen

och långsiktigt i hela kommunen utgör den största utmaningen. Den kommunala organisationen är på

god väg, nu är det resten av kommunen som behöver komma på banan. Fler möjligheter att tanka

alternativa drivmedel som biogas måste finnas och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i hela

kommunen, både offentliga och privata (vid hyreshus exempelvis) laddplatser. Vi behöver också bli

mycket mer restriktiva med att flyga i tjänsten och uteslutande transportera oss med buss, tåg eller

fossilfria bilar inom Sveriges gränser om vi ska nå målen i Parisavtalet.

Den låga andelen som har tillgång till kollektivtrafik i kommunen och faktum att vi ligger sämst till i

länet är något som vi behöver synliggöra framöver. God tillgång till kollektivtrafik är avgörande för

att minska transporterna.

Byggsektorn är en stor orsak till utsläpp. En livscykelanalys bör göras vid nyproduktioner. Hus byggda

av naturmaterial har visat sig vara mer klimatvänliga, energieffektiva och bra ur kemikaliesynpunkt.

De är dessutom enkla att återvinna när byggnaden behöver rivas. Genom att göra en livscykelanalys

kan det visa sig att det lönar sig i längden att göra en större investering initialt i miljövänliga

byggnader istället för att använda billigare icke förnybara råvaror. En trähusbyggnad är dessutom en

kolsänka jämfört med en betongbyggnad som är energikrävande att framställa.

De viktiga områdena att arbeta med framåt är transporter, fortsatt energieffektivisering, ökad

förnybar energiproduktion samt minska påverkan från det vi konsumerar både vad gäller livsmedel

och produkter. Att styra mot en cirkulär ekonomi och inköp av tjänster och funktioner istället för

produkter är rätt väg att gå.

3 Frisk luft B-G
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

3.1 Vad har hänt under 2018?
Mycket av förhöjda halter av luftföroreningar i tätorter kan härledas till biltrafik i avgränsade gaturum

eller andra starkt trafikbelastade trafikmiljöer. Därför kan en rad olika åtgärder leda till förbättrad

luftkvalitet: bättre teknisk reningsutrustning, minskat bilåkande, val av andra trafikslag och åtgärder

som minskar belastningen i särskilt drabbade miljöer. Under de senaste åren har en förnyelse av

bilparken med en övergång till bilar med bättre miljöprestanda generellt bidragit till minskade utsläpp.

I Gislaveds kommun har den för några år sedan utflyttade väg 27 bidragit till minskade

luftföroreningsnivåer i Gislaveds tätort. Åtgärdsarbetet när det gäller att minska klimatpåverkande

energiframställning bidrar till stor del också till att minska sektorns luftkvalitetspåverkan i övrigt.

I Gislaveds kommun görs både mätningar och modelleringar av luftkvaliteten i ett antal gatumiljöer
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inom ramen för Jönköpings läns samverkansområde för luftkvalitetsmätningar. De senaste

modelleringarna av gatuavsnitt inom kommunen, genomförda 2016, indikerar att inga

miljökvalitetsnormer för kväveoxider, partiklar (PM10) eller bensen överskrids i kommunen. När det

gäller partiklar så överskrids dock en nedre varningsnivå för miljökvalitetsnormen på

Anderstorpsvägen i Gislaved. Vidare så uppfylls inte miljökvalitetsmålet för frisk luft när det gäller

partiklar och bensen. Som tidigare nämnts så utgör det ökade kollektivtrafikresandet en positiv

indikator för minskade luftföroreningar men samtidigt så indikerar en långsiktig ökning av

körsträckorna i kommunen att vinster äts upp av ett ökat trafikarbete.

3.2 Utmaningar för framtiden
Miljömålet frisk luft uppnås för närvarande inte när det gäller partiklar och även bensen ligger i

farozonen. Partikelnivåerna får bedömas utgöra den största utmaningen där källorna inte bara är

direkt kopplade till utsläpp från förbränningsprocessen utan också till slitage av vägbeläggning,

bromsar, däck och vägsand. För att få ner utsläppen från fordon måste framförallt tunga fordon och

arbetsmaskiner få bättre utsläppsprestanda. Kommunala krav i upphandlingar kan bidra till detta.

Planering och styrning av trafiken i tätorter är grundläggande för att undvika att miljöer där höga

halter av luftföroreningar uppträder. Skötsel av gator och vägar genom sopning kan också bidra till

minskade partikelhalter i luftmiljön såväl som minskad dubbdäcksanvändning.

4 Bara naturlig försurning
"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten

tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska

material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

4.1 Vad har hänt under år 2018?
Kommunens mark och vatten har varit och är fortfarande utsatt av effekterna från försurande nedfall

som genom åren orsakat kraftiga försurningsskador på bland annat fisk och andra vattenlevande

organismer. För att minska skadeeffekterna så kalkas varje år ett stort antal sjöar och våtmarker

med i storleksordningen 2 700 till 2 900 ton kalk. Kalken sprids med antingen båt eller helikopter i

sjöar och på våtmarker. Effektuppföljningen 2018 visar på en låg måluppfyllelse och beror på att

provtagning gjordes i en rad sjöutlopp vid regn och högflöden medan sjöarna var isbelagda. Det får

till följd att smältvatten med lågt pH skiktar sig närmast ytan och rinner ut direkt under isen. Proven

är inte representativa för sjön men ger däremot en bild av försurningssituationen i utloppsbäcken/ån.

Diagram 8. Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten.

Nedfallet av svavel är lågt och ligger sedan ett antal år tillbaka under de kritiska belastningsgränserna.

Det ses heller inga tendenser till att markförsurningen minskar i de provytor som finns i länet. När

det gäller försurningen av sjöar och vattendrag så har behovet av kalkspridning minskat gradvis de

senaste tio åren. Samtidigt finns där sjöar och åar där kalkningens målsättningar inte uppnås.

4.2 Utmaningar för framtiden
Trots minskat svavelnedfall så är återhämtningen i både mark och vatten begränsad.

Ytvattenkalkningen uppnår i en del vatten inte de vattenkemiska målen utan behöver förstärkas.

Större uppmärksamhet måste också ägnas de försurningsrelaterade biologiska parametrar som ingår
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i den regionala effektuppföljningen. Indikationer finns att försurningsskador uppträder utan att fångas

upp i den vattenkemiska uppföljningen. Ökade uttag av biobränsle i skogsmark kan också bidra till att

förstärka försurningen av mark och vatten om inte askåterföring från värmeverken görs.

5 Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors

hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras

påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen

är nära bakgrundsnivåerna." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

5.1 Vad har hänt under 2018?

Under 2018 har fritidsförvaltningen inom ramen för kemikaliearbete uppmärksammat

konstgräsanläggningen och följt diskussionerna om huruvida konstgräs är miljöfarligt. Fokus ligger på

minskad granulatspridning. Utbildning har getts till medarbetare som arbetar med verksamheten.

Fritidsförvaltningen har också börjat överge äldre typ av badbryggor som kan fälla cellplast i vattnet.

Kemikalieanvändningen i våra idrottshallar är minimal utifrån vad verksamheten kräver. Bland annat

har doseringsmaskin för städ installerats i simhallen. Det finns också en plan för kemikaliehantering i

egenkontrollprogrammet. Under 2018 beslutades också att byta ut miljöfarliga kreosotstolpar på

elljusspår.

Lokalvårdsenheten samt Fordon och transportenheten på Fastighet och serviceförvaltningen har tagit

fram en förteckning över farliga kemikalier som används i verksamheten samt jobbar med tester för

att hitta alternativa produkter.

Miljöenheten har hållit flertalet informationsmöten med företagare som har förorenad mark. Dessa

möten har resulterat i att ett antal företag har påbörjat sin planering av utredning av "miljöskulderna"

på sina fastigheter.

Under 2018 har ett arbete i Anderstorps centrum påbörjats som syftar till att frigöra förorenad

mark för exploatering. Den förorenade marken är ett hinder för framtida utveckling i Anderstorps

centrum, och är dessutom skadlig för människors hälsa och miljön. Arbetet utgörs av en typ av

vetenskaplig studie där nya arbetssätt ska utredas och nya metoder analyseras, som till exempel

alternativa marksaneringsmetoder. Genom detta ska marken förberedas för framtida utveckling.

Under året har också en utredning kring möjligheterna att samverka kring Anderstorpsån färdigställts

av Nissans vattenråd. Meningen är att ge inspel till berörda kommuner och länsstyrelsen områden

och processer är angelägna att gemensamt utveckla för att accelerera arbetet med att sanera

förorenad mark i Anderstorpsåns avrinningsområde.

Sanering av mark pågår också i andra delar av Gislaveds kommun, också med syfte att frigöra mark

för nybyggnationer och stadsutveckling. På kortare sikt är målet att utveckla och förfina arbetssätt

för att sanera mark på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

5.2 Utmaningar för framtiden
Utifrån handlingsplanen för klimat – och energistrategin finns ett mål att fastighetsnämnden samt

Gislavedshus ska ta fram riktlinjer för kommunal byggnation ur kemikalie-, miljö-, klimat- och

energisynpunkt och tillämpas innan 2017. Detta har ännu inte påbörjats. Det är av största vikt att det
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arbetet påbörjas för att säkerställa att vi inte bygger in fler farliga kemikalier i de byggnader vi

beställer framöver. Till exempel håller man på att se över golvmaterialen inom ramen för Giftfri

förskola. Större renoveringar bör också lyda under dessa riktlinjer.

Förorenade områden utgör en omfattande påverkan på mark och vatten i kommunen och är i dag

ett växande hinder för pågående och framtida exploateringar och bostadsbyggen. Det finns ca 550

misstänkt förorenade områden i kommunen varav drygt hundra har riskklassats. Av dessa är fem

objekt i högsta riskklass 1 och 45 i riskklass 2. Trikloreten, tungmetaller, arsenik och polyaromatiska

kolväten är vanligt förekommande. Föroreningar från dessa utsläppskällor bedöms utgöra en

huvudanledning till att Anderstorpsån inte har god kemisk status. Föroreningar är en stark riskfaktor

för grundvattenkvaliteten i anslutning till kommunens tätorter eller vattentäkter.

Förorenade områden kan utgöra en stor risk för människors hälsa och miljö, därför det är angeläget

att dessa områden undersöks och vid behov åtgärdas. Kommunen ansvarar för att planlägga

användningen av mark och vatten samt utreda om marken är lämplig för det tänkta ändamålet.

Därför är det angeläget att utreda nya metoder som kan hjälpa till att frigöra mark för framtida

utveckling på ett bättre och effektivare sätt.

6 Skyddande ozonskikt och säker strålmiljö
"Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

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

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

6.1 Vad har hänt under 2018?
Ozonskiktet som finns i atmosfären skyddar allt liv på jorden genom att en del av den skadliga UV-

strålningen från solen filtreras bort. Om ozonskiktet tunnas ut utgör detta en fara för både oss

människor och djur. Risken för bland annat hudcancer ökar. Anledningen till uttunningen är att

ämnen som bryter ner ozonet släpps ut i atmosfären. Exempel på sådana ämnen är HFC

(fluorkolväten), HCFC (klorfluorkolväten) och CFC (klorfluorkarboner). CFC får inte användas

sedan flera år tillbaka. Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och

luftkonditioneringsanläggningar. För att undvika läckage är ägare av utrustning som innehåller dessa

ämnen skyldig att regelbundet kontrollera utrustningen och årligen rapportera till bygg- och

miljönämnden.  I Gislaveds kommun har det för 2018 inkommit 207 rapporter som granskas.

Under 2018 har fortsatt arbete pågått med undersökningar och åtgärder av radon i flerbostadshus.

För varje mätningssäsong har kommunikation med fastighetsägare genomförts efter granskning av

mätningsresultat för att vägleda med lösningar. En sammanställning av projektet genomfördes 2018.

 Resultatet visar att det fortfarande finns pågående ärenden som visar på förhöjda nivåer och

behöver åtgärdas.
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Diagram 9: Sammanställning över antal genomförda mätningar av radon i flerbostadshus.

6.2 Utmaningar för framtiden
Utfasningen av de mest ozonnedbrytande ämnena har varit framgångsrik. Det är dock angeläget att

fortsatt minska och ha god kontroll på ersättningsämnen som HCFC, som också har påverkan på

ozonskiktet. Fortsatt undersökning och att vidta åtgärder för att nå önskat läge när det gäller

förekomsten av radon i byggnader ska fortsätta prioriteras.

7 Ingen övergödning
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,

förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

7.1 Vad har hänt under 2018?
En heltäckande inventering av enskilda avlopp i kommunen har pågått under flera år. Under 2018

har i färdigställande av eftersläpande VA-ärenden från tidigare delområden har hanterats, bland annat

med beslut om förbud. Pågående inventeringsområde är Fegenområdet, Gryteryd och Broaryd. Varje

delområde berör 400-500 fastigheter. Arbetet är långsiktigt och kommer att pågå under flera år. I

Gislaveds kommun finns omkring 3 200 enskilda avlopp, där cirka 1 600 är byggda före 1974. VA-

verksamheten har byggt ut va-infrastruktur vid Södra Gussjön för att minska utsläppen i sjön och

vattendraget Nissan. Vid investering i ledningsnätet minskar inläckaget från grundvatten som stör

reningsprocessen i våra reningsverk. Arbetet med att förbättra reningsprocessen i vårt största

reningsverk pågår.

När det gäller nedfall av kväveföreningar är det fortfarande stort inom kommunen, och överstiger

kritiska belastningsgränser. Det totala nedfallet av oorganiskt kväve till skogen i Gislaveds kommun

har beräknats till 8-10 kg kväve per hektar och år under det senaste hydrologiska året (2016/17).

Kvävenedfallet i länet minskar endast långsamt och har under lång tid överskridit de kritiska nivåer

som antagits främst för att motverka förändringar av biodiversiteten för barrskog i Sverige, 5 kg

kväve per hektar och år.
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Bild 3: Kvävenedfall kg/hektar och år

7.2 Utmaningar inför framtiden
Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli större och problemet med slam från

reningsverken måste lösas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Att uppnå miljömålet är en

stor utmaning då delar av belastningen kommer från diffusa utsläpp från jordbruks- och skogsmark.

Enskilda och allmänna avlopp har fått en högre grad av prioritet under senare år men där är också

behovet av resurser omfattande. Övergödning ses som ett av planetens största problem i modern

tid. Även i Gislaved ser vi att nedfallet av kväve är stort. Kväveutsläppen av NOX har halverats i

Europa sedan 1990. Det är fortfarande trafiken som är huvudkällan. Kväveutsläpp NH3 har inte

minskat i samma omfattning i Europa och framförallt inte i Sverige. Största källan är ammoniakavgång

från stallgödsel.

8 Levande sjöar och vattendrag
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

8.1 Vad har hänt under år 2018?
En av de grundläggande faktorerna för att uppnå miljömålet är att det råder god ekologisk status i

sjöar och vattendrag. Endast 28 % av de större sjöarna och vattendragen i kommunen uppvisar god

ekologisk status. De främsta orsakerna utgörs av försurningseffekter och fysisk påverkan. I några

delar av kommunen orsakar också övergödning, Bolmen, och miljögiftspåverkan, Anderstorpsån,

försämrad ekologisk status.

Arbetet för att utveckla miljömålet är ofta samarbetsprojekt mellan regionala myndigheter,

kommunen och ibland också lokalt ideellt arbete från fiskevårdsområden. Arbetet med fiskevård och

biologisk återställning har inneburit att kommunen har medverkat i arbete med att fram vattendom

för och bygga ny fiskvandringsväg i Radan vid Radaholm då den gamla vandringsvägen inte har

fungerat tillfredsställande. Kommunen har också fortsatt arbetet med en ny ansökan om att reglera

och bygga om utskovet vid Rasjön. Under året har en ett nytt förslag tagits fram och samråd hållits

med berörda sakägare vid sjön. Vidare deltar kommunen i arbetet med att återskapa

gäddlekområden i Stengårdshultasjön genom ett LONA-projekt tillsammans med

fiskevårdsområdesföreningen.
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Även torkan under sommaren 2018 påverkade kraftigt kommunens sjöar och vattendrag.

Torrläggningar av mindre vattendrag och grunda strandområden i sjöar och höga vattentemperaturer

med låga syrehalter orsakade mycket stora påfrestningar på både fisk och andra vattenlevande

organismer. Även flödet i Nissan, kommunens största vattendrag, var under den torraste perioden

nere i extremt lågflöde med kring 1,5 m3/s. Uttag av vatten i de mindre vattendragen kan vid

lågflödessituationer orsaka mycket stora skador.

8.2 Utmaningar inför framtiden
Möjligheten att närma sig miljömålet Levande sjöar och vattendrag via god ekologisk status är fyllt av

utmaningar där troligtvis frågan om fysisk påverkan är den svåraste. Rensningar, rätningar,

omgrävningar, dämningar och regleringar har genom århundraden gjorts i syfte att vinna kraft, utöka

produktiv jord- och skogsbruksmark, bygga vägar, järnvägar och bebyggelse. Att exempelvis återställa

fria vandringsvägar för fisk kräver mycket omfattande resurser. Resurser som idag inte finns.

9 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." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

9.1 Vad har hänt under 2018?
Våren och sommaren 2018 var varm och torr med lite nederbörd och de höga temperaturerna

innebar låga yt- och grundvattennivåer. Vattennivåerna påverkade många framförallt hushåll med

enskilt vatten och lantbrukare vars skörd och foder minskade drastiskt. Torkan under sommaren

2018 orsakade vattenbrist för många med grävda brunnar. De kommunala grundvattentäkterna

klarade däremot situation bra. Kommunen hade dock bevattningsförbud under juni och augusti.

Anledningen till bevattningsförbudet var främst bristande kapacitet i kommunens

distributionsanläggningar. Under semesterperioden är efterfrågan på vatten lägre så därför var det

inget bevattningsförbud under juli.

Va-verksamheten upplevde viss kunskapsbrist kring normalnivåer för grundvattennivåer och arbetar

därför nu med att bygga upp mer kunskap kring de olika täktområdenas grundvattennivåer. Detta

görs genom en utökad grundvattennivåkontroll som är planerad att pågå under 2 år.

Va-verksamheten ser ett ökat behov av att ha vattendomar för det allmänna dricksvattenuttaget. I

nuläget finns endast vattendomar för två av åtta täkter.

Hur många enskilda brunnar som sinade är oklart men en uppskattning är ca 50-60 stycken. Siffran

baseras på hur många som begärt vattenkörningar, hur många som duschat i Gisle Sportcenter och

hur många samtal kontaktcenter fått in. Enskilda har kunnat hämta dricksvatten på räddningstjänsten

och tekniska kontoret.

9.2 Utmaningar inför framtiden
För den kommunala vattenförsörjningen så är det angeläget att vattentäkterna säkras upp med

moderna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. Arbetet pågår men har fördröjts av långsam

hantering av länsstyrelsen vilket fått till följda att arbete måste göras om. Det praktiska skyddet av

vattentäkterna med åtgärder vid bland annat vägar behöver också prioriteras. Det är också angeläget

att också säkerställa de allmänna dricksvattenuttagen med vattendomar.
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Långsiktig utgör också klimatförändringarna ett allvarligt hot mot all vattenförsörjning. Den

kommunala vattenförsörjningen baserad på stora grundvattenmagasin har relativt goda

förutsättningar att tåla både torka och stor nederbördsmängder. Mest utsatta är hushållen med

enskild vattenförsörjning i grävda brunnar där många redan har problem vid torrperioder.

10 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 hushållning

med mark, vatten och andra resurser främjas." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Vad har hänt under 2018?

I och med byggandet av en ny idrottshall i Smålandsstenar så byggs även den kringliggande

infrastrukturen ut. Tekniska nämnden arbetar med en underjordisk, lokal lösning för fördröjning av

dagvatten. Detta för att det kommunala dagvattensystemet inte ska belastas ytterligare, och för att

minska risken för översvämningar.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) i Smålandsstenar och Skeppshult slutfördes

under året. Under våren 2018 ställdes planen ut för granskning och i december 2018 antogs den

fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult av kommunfullmäktige. Arbetet med

FÖP Smålandsstenar och Skeppshult tog sin utgångspunkt i Boverkets modell för översiktsplanering

där bland annat dialog genom samråd utgör en viktig del, vilket är en faktor i ett demokratiskt och

socialt hållbart samhälle.

I FÖP:en för Smålandsstenar och Skeppshult har områden av naturvärde markerats som ”särskilt

bevarandevärde” med avsikt att skydda större områden som har natur- och/eller kulturmiljövärden.

Grönområden, både befintliga och framtida möjliga placeringar, har också markerats i FÖP:en. Dels

för att bevara befintliga grönområden men också för att främja tillväxten av naturvärden i

kommunen.

Arbetet fortsätter med att bygga ut gång- och cykelvägar enligt cykelvägplanens intentioner.

Utbyggnaden under året omfattar knappt 800 meter gång- och cykelväg. Ett av projekten är ny

cykelbana utmed en del av Furugatan i Smålandsstenar. Detta är en viktig förbindelse för att

oskyddade trafikanter ska kunna nå Åtteråsskolan i en god trafikmiljö. Den nya cykelbanan förbinder

gång- och cykelvägsnätet i norra Smålandsstenar med södra delen av orten på ett bra sätt. I Gislaved

byggdes en ny cykelbana utmed del av Linnégatan, sträckan mellan Västergatan och Gullvivegatan.

Gullviveskolan, som är en stor mellanstadieskola, har genom detta projekt fått en bra och trafiksäker

cykelvägsförbindelse.

Under 2018 har dialoger genomförts med invånare i Gislaved gällande Gislaveds centrum. Dialoger

är en naturlig del av en socialt hållbar stadsplanering. Från dialogerna framgick bland annat att

invånarna önskar mer grönområden i centrum. Dessa grönområden kan förslagsvis planeras så att

ekosystemtjänster, såsom gröna dagvattenlösningar, nyttjas. Dessutom har grönområden en positiv

inverkan på folkhälsan.

Kommunalförbundet SÅM tog från och med 2018-01-01 över den kommunalt lagstadgade

renhållningen från de fyra kommunerna i GGVV och ska succesivt införa utökad källsortering av

matavfall och annat hushållsavfall. På grund av lång leveranstid på lastbil kom inte flerfackslösningen

igång under 2018 som tänkt. För Gislaved och Gnosjö kommuner kommer kärl börja bytas ut i
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början av 2019.

Diagram 9. Avfallsmängd per person i Gislaveds kommun

Avfallsmängder per person har under en längre period sakta minskat och ligger 2018 på 380 kg per

person.

Mark- och miljöenheten på tekniska förvaltningen organiserade under våren 2018 kampanjen "Vi

håller rent" på det lokala planet i samarbete med Håll Sverige Rent. Det var 26 skolor och förskolor

med totalt ca 2100 anmälda deltagare som deltog och plockade skräp runt sina verksamheter och

omgivningar.

Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik fick 2016 i uppdrag att utveckla tågtrafiken på Halmstad-

Nässjö järnväg (HNJ-banan). Ett gemensamt 3-års testprojekt, mellan Halmstad-Värnamo, pågår med

kommunerna längsmed banan. Syftet är att öka antalet resor på banan. Projekten innehåller tre delar:

stationsmiljö, trafik och tidtabeller. Hittills har inte resandeutvecklingen ökat som önskat. Arbetet

fortsätter under 2019 för att göra ett sista försök.

10.2 Utmaningar inför framtiden

Samhällets anpassning till klimatförändringar är angelägen att driva på. Det gångna årets extremtorka

och låga grundvattensituation är ett exempel på situationer som kommer att bli allt vanligare.

Extrema väderhändelser och deras följdeffekter riskerar att i allt högre grad påverka bebyggelse,

infrastruktur, tekniska försörjningssystem och areella näringar. Kommunen har det lokala ansvaret

för att anpassa samhället till klimatförändringarna och detta arbete behöver prioriteras framöver då

kommunen har hamnat efter övriga länet.

Den största utmaningen för kommunens VA-verksamhet är att kunna förnya ledningsnätet i en

snabbare takt. Nuvarande 400 års förnyelsetakt är för långsamt. Att byta ut ca 2 kilometer ledningar

per år räcker inte, vi måste minst fördubbla förnyelsetakten. Dagvattenhanteringen i kommunen

kommer att vara en viktig fråga för framtiden. Framtidens vattenförsörjning ska vara god.

Införandet av flerfackssystem för hushållsavfall kommer innebära en stor utmaning och förändring för

våra kommuninvånare. Ett intensivt kommunikationsarbete måste till för att det ska bli riktigt bra

effekt och att många invånare kommer att välja flerfacksalternativet. Det är också viktigt att SÅM och

kommunerna hittar sina roller i den framtida samverkan.

11 11. Miljömålen för skog, våtmarker, jordbruk och biologisk

mångfald
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla

våtmarker bevaras för framtiden."

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."

"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
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ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha

tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och

välfärd."

– riksdagens definitioner av miljökvalitetsmålen.

11.1 11.1 Vad har hänt under år 2018?
När det gäller miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt

djur och växtliv så är kommunens påverkan genom den fysiska planeringen dels genom riktlinjer i den

kommunomfattande översiktsplanen och genom konkret hänsynstagande i detaljplaneringen samt i

det kommunala skogsbruket. Genom den nya antagna översiktsplanens inriktning om ekologiskt

ansvarstagande får natur och naturresurser en stark ställning i planeringsprocessen.

Kommunens skogar är både FSC- och PEFC-certifierade via Skogsutveckling Syd AB som ombesörjer

skogsförvaltningen. Certifieringen innebär att en hög hänsyn måste tas till den biologiska mångfalden

och miljön i skogen. I praktiken tar denna hänsyn sig uttryck i att hela skogsbestånd målklassas som

NO (naturvård, orört) eller NS (naturvård med skötsel) i kommunens gröna skogsbruksplan. I dessa

bestånd är huvudmålet med den skogliga produktionen att gynna naturvården. Även i

produktionsskogen har biodiversitet hög prioritet. Det konkretiseras genom att områden lämnas

orörda i form av hänsynsytor i känsliga eller värdefulla miljöer och skyddszoner mot känsliga

områden. På nästa nivå lämnas naturvärdesträd och evighetsträd. Den döda veden lämnas och ny död

ved skapas i form av högstubbar, ringbarkade träd och/eller kvarlämnade hela- eller delar av träd.

Vattenmiljöerna i skogen skyddas och gynnas genom att broar byggs över bäckar som måste korsas.

Skyddszoner lämnas mot vattendrag och våtmarker. I dessa områden (skyddszoner) gynnas lövträd

och buskar. Även i de skogsområden som kopplar till odlingslandskapet tas speciell hänsyn,

skyddszoner (bryn) med en blandning av lövträd och buskar i olika åldrar och dimensioner

eftersträvas. Med denna ovannämnda hänsyn utfördes åtgärder under 2018 i framförallt Gislaved och

Smålandsstenar. Instruktionerna till våra entreprenörer är att vi ska uppfylla de högt ställda

miljökraven som certifieringen ställer på oss med god marginal.

Genom att välja att köpa ekologiska råvaror bidrar kommunen till biologisk mångfald både inom och

utanför landets gränser. Kommunen har antagit ett mål om 45% ekologiskt odlat mat i offentliga kök

till 2018. 2018 var andelen ekologiskt 42,6%. Genom att dela upp anbuden i mindre delar i den

senaste livsmedelsupphandlingen har kommunen nu avtal med en lokal entreprenör som producerar

ekologiskt nötkött. Detta bidrar till att uppnå målen för jordbruk och biologisk mångfald.

Under fokus hållbarhet – veckan fick de som går sista kursen på SFI möjlighet att följa med till

naturreservatet Ettö för att lära sig mer om allemansrätt och frihet under ansvar i svensk natur.

Guider var biologer från avdelningen för hållbar utveckling. Det var ca 80 personer totalt som var

med under två olika tillfällen. Samarbetet var mycket uppskattat och kommer fortsätta 2019.

För att uppmärksamma Earth hour 2018 arrangerades i mars en mycket välbesökt kväll på Stora

Segerstad med tema lokal, klimatsmart mat med föreläsare och lokala livsmedelsproducenter.

Kvällen arrangerades tillsammans med LRF Gislaved. Bland annat var två olika lokala, ekologiska

producenter med och presenterade sina verksamheter och produkter. Båda är nu leverantörer till

den lokala REKO-ringen som också presenterade sig under kvällen.

Under fokus hållbarhetmässan hölls föreläsningen ”Framtidens hållbara jordbruk” där Jesper

Sandström från Kyrkbygård i Slättåkra berättade om sin gårds resa mot regenerativt jordbruk. Det

betyder att de jordbruksmetoder som används ska bidra till att binda kol i marken, skapa
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hälsosamma jordar med ett rikt mikroliv och öka biologisk mångfald. Detta görs genom ett

plöjningsfritt jordbruk med betesplanering. Träd, buskar och fleråriga grödor bidrar till kolinlagring

och fungerar som vattenhållare i landskapet. IPCC har i sin rapport slagit fast att jordbruket behöver

gå från att vara utsläppskälla till att bli kolsänka. Genom att bidra till en omställning till regenerativt

jordbruk bidrar vi till att minska utsläppen från jordbruket samtidigt som vi ökar den biologiska

mångfalden och gör marken mer motståndskraftig vid torka.

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun uppgår 2017 till 14,5 procent. Det kan

jämföras med 19,1 % för hela riket och 22,1 % i Jönköpings län.

Diagram 10. Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun.

Nedfall av kväve (kväveoxider och ammoniak) leder till försurning och övergödning av mark och

vatten vilket kan påverka känsliga djur- och växtarter som trivs på näringsfattiga marker som

slåtterängar eller torvmossar. De kritiska belastningsgränserna för kvävepåverkan i skogsmark

genom nedfall överstigs fortfarande i Gislaveds kommun.

Skyddad mark i Gislaveds kommun var 2017 endast 3,6% jämfört med 10,6 % för riket.

11.2 Utmaningar för framtiden
När det gäller de skogliga värdena så är den stora utmaningen att balansera alla anspråk som idag

görs på skogen, för att producera trä- och massaråvara, för biobränsleproduktion, för rekreation,

friluftsliv och besöksnäring, för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kommunen

har här ett extra stort ansvar för att de mjuka värdena bibehålls och förbättras vilket bidrar till en

ökad attraktivitet. Kommunen bör därför inte ha något vinstkrav på skogen utan fokusera på att höja

den biologiska mångfalden, bibehålla ekosystemtjänster och göra naturen tillgänglig för friluftsliv och

besöksnäring.

Då vi ligger långt under rikssnittet för skyddad mark finns en risk att höga naturvärden går förlorade.

För att göra något åt detta bör kommunen köpa in värdefull eller tätortsnära mark när tillfälle ges

samt i samarbete med andra aktörer genomföra utåtriktade aktiviteter mot våra skogsägare om

skogsbruksmetoder där hänsyn tas till biologisk mångfald samt ekosystemtjänster.

För de värden som är knutna till jordbrukslandskapet är utebliven hävd det största hotet, det vill säga

finns det inga jordbrukare på landsbygden så riskerar naturvärdena att gå förlorade. De områden

som växer igen är ofta små, näringsfattiga åkerplättar där det inte lönar sig att ha betesdjur eller

bedriva slåtter. Att arbeta med att inventera ödehus för att få en ökad utflyttning till landsbygden kan

vara en åtgärd för att tillgängliggöra Gislaveds landsbygd för nya målgrupper som är intresserade av

småskaligt jordbruk och landskapsvård.

En viktig angelägenhet är också att tillgängliggöra och öka förståelsen för naturen och dess värden.

Detta gäller både för den breda allmänheten och grupper som av olika anledningar har svårare att

närma sig eller att ta sig ut i naturen. Att aktivt arbeta med utomhuspedagogik i förskola och skola

skulle vara ett sätt att få framtida generationer att inte tappa relationen med naturen.

12 12. En sammanfattning av de framtida utmaningarna
De nationella miljömålen beskriver i stor utsträckning vad som behöver åstadkommas för att nå den
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ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. För att närma oss miljömålsuppfyllelse finns det en rad

utmaningar som beskrivits under respektive miljömål. Bland all dessa utmaningar finns några

områden som kommunen ska uppmärksamma och särskilt prioritera.

När det gäller att minska klimatpåverkan så utgör fortfarande transporterna den största

påverkanskällan. Övergången till en fossilfri fordonsflotta både i den kommunala organisationen och

långsiktigt i hela kommunen utgör den största utmaningen. Den kommunala organisationen är på god

väg, nu är det resten av kommunen som behöver komma på banan. Möjlighet att tanka alternativa

drivmedel som biogas och vätgas måste finnas och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i hela

kommunen, både offentliga och privata (vid hyreshus ex vis) laddplatser. Här behöver förtydligas vem

som har ansvaret och vem som ska betala för publika laddstolpar då det i dagsläget inte är lönsamt.

Vi behöver också bli mycket mer restriktiva med att flyga i tjänsten och uteslutande transportera oss

med tåg eller fossilfria bilar inom Sveriges gränser samt se över om gymnasiets elevutbyten i Europa

kan ersättas med flyg eller buss, samt verka för en väsentligt förbättrad kollektivtrafik.

Samhällets anpassning till klimatförändringar är angelägen att driva på. Det gångna årets extrema

torkar är ett exempel på situationer som kommer att bli allt vanligare. Extrema väderhändelser och

deras följdeffekter riskerar att i allt högre grad påverka bebyggelse, infrastruktur, tekniska

försörjningssystem och areella näringar. Kommunen har det lokala ansvaret för att anpassa samhället

till klimatförändringarna och detta arbete behöver prioriteras framöver då kommunen har hamnat

efter övriga länet.

Arbetet med att minska miljögifters spridning och påverkan i samhället måste fortsatt drivas vidare

och utvecklas. Nu behöver samtliga förvaltningar ta fram egna kemikalieplaner för att säkerställa att

inga farliga kemikalier kommer in i vår organisation. En utveckling och förtydligande av vilka

grundläggande krav vid upphandling av produkter till hela den kommunala organisationen behöver

också göras. Kunskapshöjande insatser är en nyckelfråga för framgång. Vad gäller efterbehandling är

det med Gislaveds över 550 misstänkt förorenade områden väldigt viktigt att driva ett fortsatt arbete

med inventering och sanering av dessa områden då de utgör ett stort miljöproblem och ett allvarligt

utvecklingshinder.

En av de största påverkanskällorna på vår miljö och klimat kommer från maten vi äter. För att

minska negativ miljöpåverkan och ohälsa orsakad av vår konsumtion av matvaror behöver vi arbeta

vidare med att utveckla maten vi serverar i våra offentliga kök. Genom att ställa om till en mer

växtbaserad kost i våra offentliga kök kan vi kraftigt sänka våra utsläpp och servera mer hälsosam

mat. Lokal matproduktion behöver främjas och uppmuntras av kommunen genom fortsatt arbete

med upphandling.

Vattenvårdsarbetet står inför stora förändringar, förändrade och utökade krav, genom ändrad

lagstiftning. I det sammanhanget så behöver också kommunen se över sitt engagemang, ambitioner

och resurser i vattenvårdsarbetet.

Svenskarnas konsumtion fortsätter att öka, både black friday och julhandeln slog nya rekord även

2018, vilket gör Sverige till ett av de länder med högst klimatavtryck i världen, om man räknar in de

utsläpp som vår konsumtion orsakar i andra länder. Det krävs en normförändring i samhället för att

ändra våra konsumtionsmönster. Att få samhället att ställa om till hållbar konsumtion och cirkulär

ekonomi är en av vår tids ödesfrågor för att nå klimatmålen samt få en hållbar utveckling av vårt

samhälle.
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Kommunens inflytande över de miljömål som berör skogen, odlingslandskapet, våtmarkerna och den

biologiska mångfalden utgörs till stor del av ansvaret för den fysiska planeringen och hur man där i

reglerar mark- och vattenanvändning. Då många miljövärden, särskilt i odlingslandskapet, är nära

knutna till ett aktivt brukande av markerna så är också de grundläggande förutsättningarna för att bo

och verka på landsbygden direkt avgörande för en rad naturvärden. Därför är kommunens

engagemang i frågor som utbyggnad av bredband, byggande på landsbygden, kommunikationer och

vägar också en viktig fråga för de landskapsrelaterade miljömålen. Här ska vi också fortsätta

samverka med länsstyrelsen och LRF för att öka kunskapen hur alla kan bidra till att uppfylla

miljömålen.
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1

Sammanställning över nyckeltal och indikatorer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds
kommun 41 076 36 525 37 316 37 474 36 278 37 091   36089 36977    

Körsträcka mil per invånare i Gislaveds kommun 796 775 765 773 771 773 797 784 808 818  

Mängd avfall per person i Gislaveds kommun   393 403 427 406 395 401 389 387 379 380

Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 3,1 3,2 5,8 3 1,9 2,1 2,6 1,6 1,7    

Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m3 16,7 22,3 15,9 17,6 14,9 13,2 12,6 12,6 12,6    

Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3 20,9 14,8 20,8 21,8 20 18,4 18,3 20,9 19,7    

Levererad HVO inom Gislaveds kommun, 1000 m3                   1,5  

Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0 0,1 0,1  

Växthusgaser per invånare, kg/inv * 5 781 5 490 5 589 5 438 4 938 4 875 4 583 4501 4293    

Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv 3 836 3 518 3 519 3 440 3 069 3 248 2 746 2 795 2685    

Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm 185 195 204 181 187 185 193 189 187 181 180

Körda mil i tjänsten med egen bil 63 141 53 836 56 945 67 234 67 479 67 843 67 152 69564 66204 66274 70540

Körda mil med bilpoolen 28 331 31 633 31 158 37 242 37 932 42 572 45 360 25165 25 205 31998 35565

Körda mil med hyrbil     6 932 2 317 3 274 2 324 2 720 3925 10 341 4354 3676

Körda mil med förvaltningsbil         159 816 192 105 214 224 242 848 231 154 289627 262377

Totalt antal körda mil i kommunens organisation           304 844 329 456 341502 332 902 392252 372158

Antal flygresor gjorda i kommunala organisationen               59 113 161  

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, %   3,8 5,5 18 25,8 23 33,1 34,7 34,7 37 42,6

Andel ekologiskt odlad åkermark, %   3,5 10,8 10,2 11,6 11,8 12,2 11,0 15,2 14,5  

Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, % 82 92 71 87 86 88 74 88 80 83 58

* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid            
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kommunens revisorer har enligt gällande lagstiftning uppdraget att granska 

all verksamhet årligen i kommunen men också uppdraget att granska 

verksamheten i kommunens koncernföretag genom de revisorer och 

lekmannarevisorer, som är valda i dessa.  

Uppdraget har utförts med utgångspunkt från bestämmelser i 

kommunallagen, Gislaveds kommuns revisionsreglemente samt dokumentet 

God revisionssed i kommunal verksamhet. Lekmannarevisionen i de 

kommunala aktiebolagen har därutöver utförts med utgångspunkt från 

bestämmelser i Aktiebolagslagen. Revisionen i stiftelser har utförts med 

utgångspunkt från Stiftelselagen. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande bild av det arbete som 

kommunens revisorer gjort under året. Löpande under verksamhetsåret får 

kommunfullmäktige samtliga avslutade granskningar till sin kännedom. I 

denna rapport framkommer inga slutsatser eller bedömningar utan är enbart 

av informativt syfte.  
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1.3 Revisionsprocessen – metodik 

 

Revisionen har en revisionsstrategi och utifrån en riskbedömning beslutas 

den årliga revisionsplanen. Revisionsplanen ska ha delar från de fyra olika 

delarna; 

 tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner  

 granska årsredovisning och delårsrapport   

 övergripande ansvarsutövande vilket revisionen främst gör genom de 

överläggningar och studiebesök som löper under året 

 fördjupade projekt som inriktar sig på verksamhet, process och 

funktion 

Övergripande för alla typer av granskningar bedöms den interna kontrollen. 

Vidare görs uppföljningar löpande på tidigare gjorda granskningar.  

Den samlade bedömningen utmynnar i revisionsberättelsen.  

REVISIONSPROCESSEN 

God ekonomisk hushållning 

Riskbedömning 

Revisionsstrategi 

Revisionsplan 

Tillförlitlighet 
- redovisning 
- system 
- rutiner 

 

 

Årsredovisning 

Delårsrapport 

Övergripande 

ansvarsutövande 

Fördjupade 
projekt 
Verksamhet 
Process 
Funktion 

Tillräcklig intern kontroll 

Uppföljning 

Revisionsberättelse 
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2 Verksamhetsåret 2018 

2.1 Riskbedömning 
För att praktiskt kunna hantera revisionens uppdrag, att granska all 

verksamhet årligen, utgår revisionen från en riskbedömning. Denna är 

grunden i bedömningen för vilka områden som skall granskas och vilka 

frågor som ska ställas vid överläggningar. Revisionen har i sin planering 

utgått från den riskbedömning som togs fram under verksamhetsåret 2018. 

Riskbedömningen är ett levande dokument som uppdateras löpande både 

avseende förslag på överläggningspunkter och revisionsprojekt.  Dokumentet 

ett internt arbetsmaterial för kommunens revisorer.  

2.2 Ansvarsutövande 

2.2.1 Överläggningar med representanter för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Som ett ytterligare led i att granska all verksamhet årligen, har 

överläggningar skett med företrädare för kommunstyrelsen och de olika 

nämnderna i kommunen.  

Överläggningar har skett med representanter för följande nämnder under 

året. 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen  

 Teknisk nämnd 

 Fastighet- och servicenämnd  

 Fritidsnämnd 

 Kulturnämnd 

 Barn- och utbildningsnämnd 

 Bygg- och miljönämnd 

 Socialnämnd 

 Räddningsnämnd 

 Överförmyndarnämnd 
 

Överläggningarna har skett med nämnds- och styrelsepresidierna. Inför 

överläggningarna har kommunens revisorer skickat ut en 

kallelse/dagordning, där de begärt att nämnderna ska redogöra för sin 

verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från; 

 Redovisa hur ni tolkat de mål och de uppdrag som fullmäktige 

beslutat om för er verksamhet, hur ni har konkretiserat dom, d.v.s. 

brutit ner dom till styrsignaler för er verksamhet. Hur ser 

måluppfyllelse för året ut? Hur ser er plan ut för att uppfylla dem? 
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 Hur säkerställer ni att verksamheten skapar avsedd effekt för de 

medborgare som berörs?  

 Redogör för hur verksamheten har sett ut det senaste året. Planeras 

det för några förändringar den närmaste tiden? 

 Hur arbetar nämnden med intern kontroll, görs årliga 

riskbedömningar? Vilken är nämndens samlade bedömning av intern 

kontrollen? Vilka eventuella åtgärder har vidtagits som resultat från 

föregående års uppföljningar?  

 Åtgärder efter tidigare revisionsgranskningar? 

 Hur ser nämndens beredningsorganisations ut exempelvis vilka 

deltar, vem bestämmer vad och varför det ska beredas? 

 Personalsituationen, hur ser sjukfrånvaron ut, vakanser, framtida 

personalförsörjnings frågor etc.?  

 Löpande ekonomisk uppföljning, hur ser den ut och vilka områden 

följs upp? Hur ser prognosen ut för helår 2018? Vilka åtgärder vidtas 

om någon verksamhet avviker från budget? 

 Upphandlingsfrågor?  

 Uppföljning av extern utförare?  

 Största utmaningarna för er verksamhet de närmaste 3 åren 

respektive 10 åren?  

Specifika frågor som kommunens revisorer noterat utifrån att ha läst 

protokoll och tidigare gjorda överläggningar har även diskuterats. Genom 

dessa överläggningar har kommunens revisorer erhållit bra information och 

konstruktiva diskussioner har förts med nämndspresidierna och 

kommunstyrelsepresidiet. Minnesanteckningar förs vid överläggningarna 

som används för bedömningar och som underlag för kommande 

överläggningar.  

Kommunens revisorer träffar även kommunfullmäktiges presidium. Där sker 

löpande avrapportering från revisionens arbete vidare erhåller kommunens 

revisorer relevant information om de olika frågor som kommunfullmäktige 

behandlar.  

2.2.2 Överläggningar med tjänstemän 

Överläggningar har skett med tjänstemän, enligt nedan, enskilt i aktuella 

frågor under året. Med vissa tjänstemän har flera överläggningar skett: 
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 Ekonomichef 

 Redovisningschef  

 Personalchef  

 Lönechef 

 Upphandlingschef 

 Biståndschef och handläggare biståndsenheten socialförvaltningen  

 Verksamhetschef hemtjänsten 
 

Genom dessa överläggningar har kommunrevisionen fått bra information 

och konstruktiva diskussioner har förts. Kommunens revisorer har 

dokumenterat erhållen information och förda diskussioner i 

minnesanteckningar.  

2.2.3 Intern kontroll 
Under året har vi tillsammans med kommunens revisorer följt kommunens 

arbete med intern kontroll. Detta har gjorts genom protokollsläsning samt 

vid överläggningarna med nämnder och kommunstyrelse samt fördjupade 

granskningar.   

2.2.4 Protokollsläsning 

Kommunens revisorer har utifrån en intern arbetsfördelning, läst de 

protokoll som upprättats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

nämnderna, bolag och stiftelser. Avrapportering av väsentligheter från 

protokollsläsningen görs kontinuerligt på revisionssammanträdena och olika 

uppföljningar har gjorts. Dokumentation av väsentligheterna sker löpande.  

2.3 Delårsrapport och årsredovisning   

2.3.1 Delårsrapport 

Revisionsrapporten ”Granskning av delårsrapport 2018 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. 

Revisionsrapporten översändes till kommunfullmäktige tillsammans med 

revisionsutlåtandet delårsrapport 2018-08-31. I utlåtandet gjordes följande 

bedömningar av kommunens revisorer: 

 Vi bedömer att delårsrapporten med några undantag är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse 

mot god sed sker avseende redovisning av deponi och ersättning när 

det gäller schablonersättningen (2010:1122) för introduktion och 

etablering av nyanlända. Vidare har någon sammanställd redovisning 

inte upprättats.  

 Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de 

finansiella mål som fullmäktige fastställt i Planeringsdirektiv 2018 
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med plan 2019-2021. Inget av kommunfullmäktiges två finansiella 

mål bedöms uppfyllas för år 2018. 

 Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att 

verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av 

fullmäktige fastställda målen i Planeringsdirektiv 2018 med plan 

2019-2021.  

Vi ser det som angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att åtgärder vidtas 

i verksamheten och realiseras gällande de finansiella och 

verksamhetsmässiga mål som inte bedöms uppfyllas. Det är av vikt att 

kommunstyrelsen säkerställer att socialnämnden, räddningsnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden vidtar tillräckliga åtgärder gällande 

nämndernas prognostiserade underskott. 

2.3.2 Årsredovisning 

Granskningen har utförts med utgångspunkt från väsentlighet, genomförda 

riskbedömningar och den granskning, som genomförts löpande under året 

och tidigare år. 

Revisionsrapporten ”Granskning av årsredovisning år 2018 - Gislaveds 

kommun” har upprättats. Kommunens revisorer har överlämnat 

revisionsrapporten tillsammans med 2018 års revisionsberättelse till 

kommunfullmäktige. Granskningen visade att årsredovisningen i allt 

väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 

och den ekonomiska ställningen. Gislaveds kommun lever upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans. I övrigt bedömer vi att 

förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Årets resultat bedöms som delvis förenligt med fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Målet om att 

investeringar exkl. taxefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 % 

med egna medel uppnås inte. Målet om resultatnivån under femårsperioden 

2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år uppnås för 

perioden. Utifrån årsredovisningens återrapportering av verksamhetens 

utfall bedöms denna som delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål 

för verksamheten.    

Några åtgärdsförslag avseende de finansiella och verksamhetsmässiga målen 

som inte uppfylls framgår inte av årsredovisningen och rapporteras därmed 

inte till kommunfullmäktige. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt som rättvisande. Det förekommer 

dock avvikelser mot god redovisningssed gällande periodisering av 
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statsbidrag, avsättningar och sammanställd redovisning. Noterade fel 

bedöms dock sammantaget inte vara väsentliga varför räkenskaperna i allt 

väsentligt bedöms vara rättvisande. 

2.4 Fördjupade revisionsprojekt 

2.4.1 Granskning av allmänna handlingar och arkiv 
Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen 

och nämnderna i Gislaved kommun har en ändamålsenlig hantering av 

allmänna handlingar samt en ändamålsenlig arkivhantering. Granskningen 

har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, 

socialnämnden, tekniska nämnden, fastighet- och servicenämnden och 

räddningsnämnden. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna har en 

ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar, men att kommunstyrelsen 

och nämnderna endast delvis har en ändamålsenlig arkivhantering. 

Bedömningen avseende hanteringen av allmänna handlingar grundar sig på 

att kommunövergripande riktlinjer finns för hantering av allmänna 

handlingar, att styrelsen och merparten av nämnderna har ändamålsenliga 

rutiner för posthantering och registrering, att hanteringen av 

sekretesskyddade uppgifter är ändamålsenlig och att det finns 

ändamålsenliga rutiner för utlämnande av allmän handling.  

Bedömningen av arkivhanteringen grundar sig på att arkivreglementet 

varken är aktuellt eller ändamålsenligt och att arkivmyndigheten 

(kommunstyrelsen) och myndigheterna (nämnderna) inte fullgör sina 

åtaganden enligt gällande arkivreglemente. I granskningen noteras att 

kommunfullmäktige ska anta ett nytt arkivreglemente i februari år 2019 och 

att arbete pågår med att ta fram en kommunövergripande 

informationshanteringsplan. 

2.4.2 Granskning av kommunens beredskap avseende 
EKO- frågor, etik, korruption och oegentligheter   

Syftet med granskningen har varit att bedöma ifall kommunstyrelsen 

bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete gällande mutor och 

oegentligheter.   

Granskningen visar att kommunstyrelsens förebyggande arbete med mutor 

och oegentligheter inte är ändamålsenligt. Detta grundar sig på att 

kommunstyrelsen inte har genomfört en riskbedömning eller riskanalys av 

verksamheterna som omfattar risken för mutbrott eller andra oegentligheter. 

Det är positivt på att enheten för Säkerhet Kunskap Analys skapats. 
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Vidare genomförs det inte några kontroller av risker för oegentligheter. Det 

finns inte en antagen handlingsplan vid händelse av oegentligheter eller 

dokumenterad rutin/policy om förhållningssätt till media vid en eventuell 

händelse. 

2.4.3 Granskning av kommunstyrelsens och Enter 
Gislaved AB näringslivsarbete   

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen 

och styrelsen i Enter Gislaved AB bedriver ett ändamålsenligt 

näringslivsarbete.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen och styrelsen för Enter Gislaved 

AB till största del bedriver ett ändamålsenligt näringslivsarbete. Detta 

grundar sig på att det finns mål för näringslivsarbetet och som är styrande 

för verksamheten. Det finns en ändamålsenlig organisation samt roller och 

ansvar är tydligt definierat och fördelat i organisationen.  

De delar som kan utvecklas är framförhållningen i mark frågor och 

spårbarheten i uppföljningen av verksamheten både i kommunen och i 

bolaget. 

2.4.4 Granskning av rektors förutsättningar   

Syftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och 

utbildningsnämnden säkerställer ändamålsenliga förutsättningar för 

rektorerna i Gislaveds kommun. Vidare syftar granskningen till att 

kontrollera om nämnden bedriver ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete samt säkerställer ett ändamålsenligt 

resursfördelningssystem.  

Granskningen visar att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att 

det finns ändamålsenliga förutsättningar för rektorerna i Gislaveds kommun. 

Granskningen visar även på att nämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete samt att nämnden endast delvis säkerställer ett 

ändamålsenligt resursfördelningssystem. 

 Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi barn- och 

utbildningsnämnden att: 

Rekommendationer lämnas kring att utveckla stödfunktioner tillsammans 

med kommunledningskontoret och fastighet- och serviceförvaltningen, 

fortsätta arbetet med att frigöra tid från rektorerna till förmån för det 

pedagogiska ledarskapet, fortsätta utvecklingen av det systematiska 

kvalitetsarbetet samt involvera rektorerna ytterligare i utvecklingsarbetet, 

formellt besluta om resursfördelningssystemet inklusive principer för 



Årsrapport för kommunens revisorer verksamhetsåret 2018 

April 2019 
Gislaveds kommun 9 av 10 

 

resursfördelning och dokumentera på vilket sätt resursfördelningssystemet 

förväntas bidra till att eleverna når utbildningens mål. 

2.4.5 Granskning av vuxenutbildningen  
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida om barn- och 

utbildningsnämnden bedriver vuxenutbildningen och SFI utifrån gällande 

styrdokument och om verksamheten är ändamålsenlig.  

Granskningen visar att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut 

säkerställer att vuxenutbildningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 

med en god kvalitet.  Bedömningen grundar sig på att det systematiska 

kvalitetsarbetet inte överensstämmer med kraven i skollagen fullt ut ännu. 

Det pågår ett viktigt utvecklingsarbete parallellt med att kommunens 

styrmodell utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas 

ytterligare för att säkerställa att värdefull kunskap tas tillvara, och att 

kopplingen mellan uppföljning, analys och målsättningar säkerställs.  

Vidare rekommenderar revisionen att statistikuppgifter tas fram för att bl.a. 

mäta genomströmningstiden inom SFI. Sammanställda uppgifter gällande 

detta kan idag inte lämnas. 

2.4.6 Granskning av nämndernas och kommunstyrelsens 
arbete med intern kontroll  

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, tekniska nämnden, fastighet och servicenämnden samt 

kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt tekniska nämnden delvis säkerställer att styrning, 

uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

Fastighets- och servicenämnden säkerställer ej att styrning, uppföljning och 

kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

Bedömningen avseende arbetet med intern kontroll grundar sig på att det 

inte finns någon samsyn för hur internkontrollarbetet ska ske i kommunen. 

Nämnderna hanterar riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

denna på skilda sätt, vilket också försvårar kommunstyrelsens 

uppföljningsarbete. Granskningen visar att kommunstyrelsen och 

nämnderna till övervägande del inte genomför dokumenterade riskanalyser 

som ligger till grund för internkontrollplanerna. Kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder utom fastighets- och servicenämnden har fastställt 

internkontrollplaner. Granskningen visar även att uppföljning av 

internkontrollplanerna inte följer reglementet för intern kontroll (som 

antogs av kommunfullmäktige år 2000) i det avseendet att den interna 

kontrollen ska redovisas för berörd nämnd löpande under året. Nämnderna 
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återrapporterar enbart den interna kontrollen i samband med årsbokslutet. 

Reglementet anger även att nämnderna och kommunstyrelsen ska ta fram 

anvisningar för arbetet med den interna kontrollen, enbart socialnämnden 

har en rutin för arbetet. Rapportering av åtgärder för avvikelser funna i den 

interna kontrollen sker också bristfälligt. 

2.5 Samordnad revision och lekmannarevision i 
de kommunala koncernföretagen 

Kommunens revisorer har uppdraget att granska verksamheten i 

kommunens koncernföretag genom de lekmannarevisorer och revisorer, som 

är valda i dessa.  

Lekmannarevisorerna avlämnar granskningsrapporter för respektive företag 

och revisorerna i verksamhetsstiftelserna avlämnar revisionsberättelser i 

samband med avlämnandet av revisionsberättelse för kommunen för år 

2018.  

Lekmannarevisorerna har under året träffat respektive styrelse för 

överläggningar.  

2.6 Samarbete med andra kommuners revisorer 
och regionensrevisorer 

Under 2018 har ingen gemensam granskning genomförts med andra 

kommuners revisorer. Gemensam överläggning och verksamhetsbesök vid 

räddningsstationen i Mossarp har genomförts med revisorerna i Gnosjö 

kommun när det gäller räddningsnämnden. Erfarenhetsutbyte har under 

året skett med kommunrevisorerna i Jönköpings län samt med Region 

Jönköpings revisorer.   

2.7 Sekreterarskap för kommunens revisorer 
samt rådgivning och stöd 

Under året har PwC haft uppdraget, som sakkunnigt biträde för kommunens 

revisorer. Detta har bl.a. inneburit administrera kallelser och material till 

revisionssammanträden, förberett överläggningar med nämnder, enskilda 

tjänstemän och studiebesök. Minnesanteckningar samt medverkat vid 

upprättande av olika skrivelser. 

På uppdrag av kommunens revisorer har sakkunnigt biträde löpande under 

året undersökt olika frågeställningar, som efter hand uppkommit. 

Nämnders och styrelser protokoll har genomgåtts i den utsträckning, som 

erfordrats för genomförande av de olika granskningarna. 
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Forvaltningsberättelse

Stiftare

Stiflelsen Gisleparken bildades 1976 av Gislaveds Kommun och Foreningen Folkets Park och
Folkets Bus. Stiftelsen har sitt sate i Gislaveds kommun.

Stifiarna utser stifielsens styrelse. Kornmunfullrnaktige i Gislaveds kommun utser i’ra ledamoter
oth fyra ersättare och Foreningen Folkets Park och Folkets Hus utser tre ledamoter och tre
ersllttare. Tvâ revisorer utses av Gislaveds kommun, varav en ska vara auktoriserad eller godkand
revisor.

Stiftelsens ändamàl

Enligt stadgarna liar stiftelsen till andamâl

at! mom Gislaveds konunun uppfo a och driva parkanlaggningen Gisleparken, sam! at! bedriva
najes—, kon/kre us—, restaurang—, kuflur— och fritidsverkscmthet till gagnfo Gislaveds kommuns
mnvanare och besokande saint at! uppläta lokalerfo sôdan verksamhet.

Jämfiirclscanalys

tkr 2018 2017 2016 2014
Nettoomsattning 1 979 3 661
Resultat efler linansiella poster -59 -108 -448 -8
Balansomslutning 330 389 509 6 390
Antal anstallda 2 8

Behandling av rorlust

Till forfogande star en ansamlad ffirlust orn 1.427.854 kr. Den ansamlade forlusten ffireslâs
balanseras i fly rakning./ C4f’

r ct-.1
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Vilsentliga hHndelser under räkenskapsâret

Stiftarna har underjanuari och februari 2017 avslutat abonnernangsavtal och pâgâende bevakningar
hos Lindorffsamt darmed fâtt betala den provision som enligt ingänget avial overenskommits.
Stiftama liar dessutom sagt upp avtal gallande olycksfallsfZirsakringar for besokare och styrelse
med mera. Detta avtal gdller till och med I mars 2018.

Framtida utvcckling

Stiftarna beslutade 2016 alt godkanna stiflelsestyrelsens beslut alt avvcckla stifielsens verksamhei.

Stiftelsen kommer genom beslutet an avveckla verksamhelen inle uppfylla sladgarnas ändamàl. Pa
grund av konkunenslagsiiftningen och bedomningen av dess tilldmpning pñ verksambeten är
stadgama i betydande omfanning inte mojliga alt uppfylla. Konkurrensverket bar dock beslutat
avsluta arendet om Gisleparken med hanvisning till att verksamheten upphorl. Ày beslutet frarngár
att Konkurrensverket pâpekar an. myndighetens beslut alt inle utreda arendet vidare, inte är cit
stlillningsiagande till om forfarandet strider mot konkurrensreglema. Verkel valde att till
kommunen inkomma med en fly begaran om uppgifter i december 2017 f& att undersoka om
avvecklingen av Gisleparkens verksamhet fortsatt enligt tidigare beslut.

Om styrelsen ska begara stiftelsen upplost, eller om stiftelsen kan âteruppstñ med annan inriktning
och darmed fdljande revidering av stadgarna, är en frâga mr styrelsen att i samrád med sina stiftare
besluta om.

En stiftelse kan avvecklas om stifielsen bildades for mer an 20 àr sedan. stiftelsen inte kunnat
framja sitt andamâl under de senste fem àren. vardet av tillgdngarna. varderade med ullampning av
3 kap 3 §. vid utgángen av de tre senaste rakenskapsâren liar understigit cit gransbelopp sorn
motsvarar do gauger del gallande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän rorsakring.
sarnt att stiftelsen saknar skulder.

Stiftelsen bar under 2017 betah av slim skulder till kommunen och liar darmed en gransbelopp som
understiger ho g’inger del gallande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allman forsakring.
Del innebar alt sliftelsen uppfyller ovansiaende kriterier efter 2019.

Resultat och ställning

Slificlsens redovisade resultat for rakenskapsaret och den ekonomiska stallningen vid
riikenskapsãrets utgãng &amgãr av efterft5ljande resultat- och balansrakningar med noter%l A2

0
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Resultaträkning Not 2018 2017

Rörelsens intiikter
Ovriga intakter - 235 771

Summa rörelsens intakter 0 235 771

Rörelscns kostnader
Ovriga externa kostnader -58 615 -315 790
Personalkostnader 2 - -19 363

Summa rörelsens kostnader -58 615 -335 153

Rörelseresultat -58 615 -99 382

Resultat fnin finansiella poster
Runtekostnader - -8 333

Summa resultat fran finansiella poster 0 -8 333

Resultat efter finansiella poster -58 615 -107 715

Arets fórlust z586L5
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Balansrükning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgángar

Omslittningstiltgângar
Kortfristiga fordringar
Ovriga kortfristiga fordringar 22 297 49 362

Kassa och bank 307 849 339 459

Summa omsättningstillgñngar 330 146 388 821

Summa tillgngar 330146 388 821%

/p

\() CLU2



Stiftelsen Gisleparken 6(8)
828500-3623

Balansräkniug Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 3

Bundet eget kapital
Grundfond 1 708 000 1 708 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -1 369 239 -1 261 524
Arets resultat -58 615 -107 715

Summa &itt eget kapital -1 427 854 -1 369 239

Summa eget kapital 280 146 338 761

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och rorutbetalda intakter 4 50 000 50 060

Summa eget kapital och skulder 330 146 388 821

Stliulda säkcrheter Inga Inga

Ansvarsfórbindelser Inga inaj69
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Noter

Not I Redovisnings- oth vürdcringsprinciper

Arsredovisningen har upprättats enligt ãrsredovisningslagen och Bokforingsnamndens alirnanna
ràd. Urn inte annat &amgâr, är prineiperna offirandrade ijamfl5relse med ffiregAende ãr.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prOvning beraknas bli betalt.

Not 2 LOner, andra ersüttningar och sociala kostnader

2018 2017

Medelantalet anstailda med fordelning pa kvinnor och man
bar under âret uppgâtt till

Loner och ersdttningar liar uppgàtt till
Ovriga anstailda - 3 111

Totala loner och ersättningar 0 3 111

Sociala kostnader enligt lag och avtal - 16 252

Totala loner, ersUttningar, sociala avgifter och
pensionskostnader P

b
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1708 000 -1 369 239

Not 4 Upplupna kostnadcr och fórutbctalda intäkter

Upplupna sociala avgifier
Ovriga poster

2018 2017

60
50 000 50 000

S umma 50 000 50060

Gislave ‘,0i9-02- 25

‘jöm
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Irene lrone
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Marie-Louise Denetz

I
,. t
Rose-Marl
Vice ordfuirande

34
Torn Honkala

Ulrika Jidetoft

Carl-Gunna Djerv
Lekmannare

Ingãende balans
Foreg ârs resultat enligt beslut
Arets resultat

Utgàende balans

Grund fond
1 708 000

Balanserad
forlust

-1 261 524
-107 715

Arets resultat
-107 715
107 715

Totalt eget
kapital

338 761

-58615 -58615

-58615 280146

N’oden

Var revisionsberattelse liar lurnnats 2019-WI- 09 -

£4£s
Christina Kennethsson
Auktoriserad Revisor



Revisionsbcrättelse
Till styrelsen I Stiftelsen Gisleparken, org.nr 828500-3623.

Rapport om ársredovisningen

Uttalanden

Vi liar utfdrt en revision av Srsredovisningen far Stiftelsen Gisleparken fOr hr 2018.

Enligt vSr uppfattning bar Srsredovisningen upprhftats I enlighet med Srsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rhttvisande bild av stiftelsens finansiella sthllning per den 31 december 2018 och av dess
finansiefla resultat for hret enligt hrsredovisningslagen. FOn’altningsberhttelsen hr fdrenlig med
iirsredovisningens Ovriga delar.

Grundfdr utta?anden

Vi liar utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) orb god revisionssed I Sverige. Vhrt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs nhrrnare i avsnittet Revisorns ansuar. Vi hr oberoende i fdrhhllande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige orb liar i övHgt ftillgjort vhrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhhmtat hr tillrhckliga orb hndamhlsenliga som grund fdrvhra uttalanden.

Shjrelsens ansvar

Det hr styrelsen som liar ansvaret fdr att hrsredovisningen upprhttas och att den ger en rhttvisande bild enligt
hrsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar liven fOr den interna kontroll som denna bedOmer hr nOdvhndig fOr aft
upprhtta en Srsredovisning som inte innehhller nhgra vhsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror ph
oegentligheter eller misstag.

Vid upprhttandet av hrsredovisningen ansvarar styrelsen for bedOmningen av stiftelsens fOrmflga att fortshtta
verksamheten. Den upplyser, nhr sh hr tillhmpligt, om fUrhhllanden som kan phverka fdrmhgan att fortshtta
verksamheten och att anvhnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillhmpas dock inte om
beslut liar fattats om aft aweckla verksamheten.

Revisoins ansvar

Vhra mill hr aft uppnil en rimlig grad av shkerhet om huruvida hrsredovisningen som helbet inte innebSller nhgra
vhsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror ph oegentligheter eller misstag, och att lhmna en revisionsberhttelse
som innehhller vhra uttalanden. Rimlig shkerhet hr en hOg grad av shkerhet, men hr ingen garanti fOr att en
revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppthcka en vhsentlig felaktighet
om en sudan finns. Felaktigheter kan uppsth ph grund av oegentligheter eller misstag orb anses vara vhsentliga
om de enskilt ellertillsammans rimligen kan fOrvhntas pAverka de elconomiska beslut som anvhndare faftar med
grund i hrsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvhnder vi professionellt omdOme och liar en professionellt skeptisk insthllning
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar orb bedOmer vi riskerna fOr vhsentliga felaktigheter i hrsredovisningen, vare sig dessa beror ph
oegentligheter eller misstag, utformar och utfdr granskningshtgilrder bland annat utifrhn dessa risker orb
inhlimtar revisionsbevis som hr tillrhckliga och hndamhlsenliga fOr att utgOra en grund fOr vhra uttalanden.
Risken for att inte uppthcka en vhsentlig felaktighet till fOljd av oegentligheter hr hOgre hn fOr en vhsentlig
felaktighet som beror ph misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fdrfalskning,
avsiktliga utelhmnanden, felaktig information eller hsidoshttande av intern kontroll.



• skaffar vi ass en fdrstâelse av den del av stiftelsens interna kontroll som bar betydelse fOr var revision fOr all
utformn granskningsutgftrder som är lämpliga med hänsyn till omstbndigheterna, men inte fOr att uttala oss
am effektiviteten i den interim kontrollen.

• utvirderar vi lämpligheten ide redovisningsprinciper som används orb rimligheten I styrelsens
uppskattningar I redovisningen orb tillhOrande upplysningar.

• drar vi en slutsats am lämpligheten i at styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
hrsredovisningen. Vi drar ocksh en slutsats, med grund ide inhämtade revisionsbevisen, om buruvida det
finns nftgon vhsentlig osdkerhetsfaktorsom avser shdana hiindelser ellerfOrhhllanden sam kan leda till
betydande hive! am stiftelsens fdrmhga aft fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vhsentlig osäkerhetsfaktor, mhste vii revisionsberüttelsen fhsta uppmärksamheten ph upplysningarna i
hrsredovisningen am den väsenfliga osäkerhetsfaktorn eller, om shdann upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om hrsredovisningen. Vhra slutsatserbaseras ph de revisiansbevis som inhämtas fram
till datumet for revisionsberättelsen. Dock kan framtida liändelser ellerfdrhãllnnden gOra aft en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksambeten.

• utvhrderar vi den Overgripande presentationen, strukturcn orb innehhllet I hrsredovisningen, dliribland
upplysningarna, och am hrsredovisningen hterger de underliggande tmnsaktionerna och hhndelserna ph eft
sätt som ger en rätwisande bild,

Vi mflste informera styrelsen am bland annat revisionens planerade omfattning orb inrikining samt tidpunkten
fOr den. Vi mflste ocksh informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betvdande brister i den interna kontrollen sam vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfaftningar

Uttalande

UtOver var revision av iirsredovisningen bar vi även utfdft en revision av styrelsens fdrwaltning fOr Stiftelsen
Gisleparken fOr hr 2018.

Enligt vhr uppfattning bar styrelseledamOterna inte bandlat i strid med stiftelselagen, stiftelsefOrordnandet eller
hrsredovisningslagen.

Grundror uttalande

Vi bar utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vhrt ansvar enligt denna beskrivs nlirmare I avsnittet
Reuisorns anseor. Vi är oberoende i fdrhhllande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige oth bar i övrigt
fullgiort vhrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser aft de revisionsbevis vi bar inhlimtat iir tillrhckliga orb hndamhlsenliga som gmnd for vhrt uttalande,

Stzjrelsens ansvar

Det hr styrelsen som bar ansvaret fOr fOrvaitningen enligt stiftelselagen orb stiftelsefdrordnandet.

Reuisorns ansuar

Vhrt mill betrhffande revisianen av fdnaltningen, orb därTned vhrt uttalande, hr aft inhhrnta revisiansbevis fOr att
med en rimlig grad av shkerhet kunna bedOma am nAgon styrelseledamot i nhgot vhsentligt avseende:

• fOretagit nhgon htghrd vIler gjort sig skyldig till nAgon fOrsummelse som kan fOranleda ershttningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skhl fOr entledigande, eller

• ph nhgot annat shtt liandlat i strid med stiftelselngen, stiftelsefOrordnandet eller hrsredovisningslagen.

Rimlig shkerhet hr en hOg grad av shkerhet, men ingen garanti for aft en revision som utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer aft uppthcka htghrder vIler fOrsummelser som kan fOranleda
ershttningsskvldighet mot stiftelsen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionelit omdöme oth har en
professioneilt skeptisk inställning under hem revisionen. Granskningen av fdn’altningen grundar sig främst pa
revisionen av räkenskaperna. Vilka tiflkommande granskningsütgärder som utfors baseras pi var professionella
bedomning med utgängspunkt i risk oth vlisentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen pa sâdana
âtgärder, omriden och forhâllanden som är väsentliga for verksamheten oth där avsteg och OvertrOdelser skulle
ha särskild betydelse fOr stiftemsens situation. Vi gâr igenom och prOvar faftade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
âtgärder och andra fdrhAhlanden som iir relevanta fOr vâft uttahande.

Vrnamo den 9 april2019a
Christina Kennethsson Carm-Gunnar Djerv
Auktoriserad revisor Fdrtroendevald revi or
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Bolaget är moderholag till Gislaved Energi Koncern AB, 559079-2932, AS Gislavedshus,
556053-5204, Enter Gislaved AS, 556661-986 I och Gisletorp Lokaler AB, 556090-7734.

Balaget ska äga oth fOrvalta aktier och andelar i bolag som verkar mom Gislaveds kommun
konpetensomrâde samt utfora tjänster for att tillgodose behov mom Gislaveds kommuns
samlade verksamhet.

Bolaget ska Overgripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och
förvalta aktier i bolag scm verkar mom Gislaveds kommuns kompetensomráde och fOreträda
Gislaveds kommuns intressen I koncernen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokalisering-, självkostnads- och Ilk
ställighetsprinciperna.

Väsentliga händelser under räkenskapsâret

Moderbolaget Gislaveds Kommunhus AS
Detta är Gislaveds Kommunhus AB:s tredje verksamhetsâr. Gisiaveds Kommunhus AS bar
delat ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,4 mkr efter beslut scm tagit vid bolagets àrsstämma
i juni 2018. Under áret har moderbolaget (GKHAB) fâtt utdelning fran dotterbolagen med 2,3
mkr. Bolaget har erhàllit aktieägartillskott cm 10 mnkr och har lämnat aktieägartillskott till
Gislaveds energi koncern AS med samma belopp.

AS Gislavedshus
Under áret har bolaget fárdigställt 16 lägenheter i Anderstorp och en tidigare lokal i Gislaved
har byggts cm till tvâ lägenheter. Samtliga lägenheter är uthyrda. Under 2018 genomfOrdes en
byggnation av 16 Iägenheter i Hestra med inflyttning den I mars 2019. Planer finns att pâbOrja
en byggnation av IS lägenheter pa Skomakargärdet i Gislaved under 2019. Aven pa Malmgatan
17 i Smálandsstenar fortgár planeringen av en nybyggnation. UtOver data sa har 44 Iagenheter
genomgàtt renovering och modernisering. Boendeinflytande är nâgot som bolaget arbetar med
lOpande, dels i samband med specifika projekt men ocksá i den dagliga verksamheten.

Arecs resultat pa 13 692 tkr innan bokslutsdispositioner oth skatt har päverkats av lâga
bränslekostnader, hOjd hyra, Iägre hyresbortfall samt minskade räntekostnader.

Gislaved Energi Koncern AS
Bolaget bar tillfOrts 10 mnkr i aktieägartillskott for att möjliggOra IT-mnfrastruktur for de
invânare i Gislaveds kommun scm inte har samma mOjlighet till lT-infrastruktur scm Ovriga
kommuninvánare. Dialog har fOrts i olika omgângar med fiberfOreningarna i kommunen cm
det ekonomiska stOd scm finns att ansOka cm. Information har lämnats till fiberfOreningarna
cm de fOrutsättningar sorn gaiter for ansOkan am stOd och utbetalning har gjorts till en fiber
fOrening efter beslut av styrelsen. Det är styrelsen scm beslutar cm stOd I varje enskilt fall.
StOd utbetalas dock inte till en enskild mndivid./1y’
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Resultat efter finansiella poster fOr koncernen uppgick till 15 036 tkr. Utdelning till Gislaveds
kommunhus AB fOreslâs ske med 3 402 790 kr.

Gisletorp Lokaler AS
Resultatet är sämre an budget och även jämfOrt med 2017. Anledningen är i huvudsak att
bolaget ska söka tillstând fOr verksamheten pa motorbanan. Det kräver ett omfattande
underlagsmaterial och bolaget har lagt stora resurser pa jurister och konsulter under 2018. I
förhâllande till omsättning och eget kapital máste ändâ resultatet betecknas som bra.

Med investeringen i Burseryd har verksamheten utOkats bade geografiskt och med fler lakaler.

Enter Gislaved AS
I den nyligen genomfOrd revisionen far bolaget berOm for
verksamhetsplan och genomfOrde ett stort antal aktiviteter fOr
med ett got ekonomiskt resultat. Vi arbetar Iángsiktigt med vâra
Market och Tourism samtidigt som vi fOrsOker ge en god service
intressenter. Vàra fokusomráden har fOljande undergrupper där
aktiviteter: attraktivitet, näringslivsuweckling, handelsutveckling,
fOrsOrjning, infrastruktur och tillgänglighet samt internationalisering.

sitt arbete. Vi fOijer var
näringsliv och besOksnäring
fokusomràden, Technology,
pa de inspel vi far (ran vára

vi genomfOr ett stort antal
besOksnäring, kompetens

Dialogen med vára intressenter fungerar bra och det râder at bra samarbetsklimat.

Hâllbarhet

AB Gislavedshus
Ett av bolagets Overgripande mal är an värna miIjOn och bidra till en hállbar utveckling. Under
2018 har fokus legat pa an fOrbattra inomhusklimatet i lägenheterna utan an Oka miljOpâverkan
och energifOrbrukningen. I Anderstorp och Smàlandsstenar har flertalet fastigheter anslutits
till fjarrvarme och idag är bara ett fatal fastigheter anslutna till gasnätet.

Gislaved Energi Koncern AS
Dotterbolagen är certifierade enligt ISOI400l:2015 och liar arbetat vidare med miljOfiigor
under verksamhetsâret. En uppfOljande revision har genomfOrts med bra resultat. Bolagen
arbetar fortlOpande med átgärder fOr minskad energianvändning.

Gisletorp Lokaler AS
Uppvärmning av fastigheterna har stOrst betydelse i Gisletorps hâllbarhetsarbete. Fastigheten
Munin 19 värms av fjärrvärme fran Gislaved Energi AS och LOvas 8:5 har elvärme I ett
vattenburet system. Pa sikt ska elvärmen ersättas med fjärrvärme eller ett system byggt pa
värmepump eller solvärme. Den nya fastigheten i Burseryd har tidigare värmts med el och olja.
I samband med ombyggnaden installeras en värmepump baserad pa bergvärme.1,
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Enter Gislaved AB
Bolaget har fokus pa hállbarhet mom flera dimensioner. Aktivt deltagande och fOljer utveck
lingen mom energi- oth fordonssektorn I omställning mat fossllfria drivmedel.Tagit initiativ till
nya projekt for at utveckla mOjligheter till cmställning fOr att ná klimatmálen. Ar även i kontakt
med socialt fOretagande och mntegrationsfrágar ur ett näringslivsperspektiv.

Risker

AB Gislavedshus
När det gäller ränte- och refinansieringsrisk bedOmer bolaget att de är smâ. Detta baserat pa
att bolaget är lâgt belänat idag. Vakansrisken är I det korta perspektivet liten, men kan pa sikt
Oka. I dagsläget bedOms de politiska riskerna vara de stOrsta.

Gislaved Energi Koncern AB
Dotterbolagens anläggningar scm t.ex. nätstationer, ställverk och övriga byggnader samt
anläggningar fOr energiproduktion kan utsättas for haverier av clika slag. Exempel pa tänkbara
orsaker till haverier är sabotage, naturkatastrofer, stcrskaliga brander etc. Dotterbolagens
eldistribution samt värmedistribution kan ocksà râka ut fOr haverier med skador pa egna
anläggningar scm fOId oth am inte avbrotten avhjälps I cid även fOrorsaka avbrottsersättningar.
Exempel pa tänkbara orsaker är kraftiga blixtnedslag I samband med áskväder, avgrävda
elkablar, nedblásta stolpar, stormfdlld skog, skadade fjärrvärmeledningar etc. Koncernen
bedriver ett lángsiktigt arbete i syfte att minska riskerna fOr haverier samt att minska
skadeeffekterna vid avbrott m.m.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet for finansiella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränte
risker, marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i omvärlden som kan orsaka bank
konkurser etc. Koncernen fOIjer en upprattad uinanspolicy i syfte att begränsa de finansiella
riskerna samt en upprattad riskpalicy for elhandelsverksamheten i syfte att begränsa
marknadsriskerna.

Gisletorp Lokaler AB
Riskerna i Gisletorp Lokaler AB är av olika slag. Kortsiktigt är det en ekonomisk risk att
hyresgäster inte kan betala hyran enligt avtal. Lângsiktig är den stOrsta risken att motorbanan
inte kan Overleva pa grund av att myndigheter begränsar verksamheten. Det finns dessutam,
speciellt I smá organisationer, risk for oegentligheter vid utbetalningar och hantering av
ekonomiska resurser. Slutligen finns det ett ansvar sam fastighetsägare scm ocksâ innebär en
risk.

Risken fOr hyresfOrluster är en naturlig fOljd av bolagets uppdrag där unga fOretag i en
utvecklingsfas inte alltid lyckas. Den risken mâste bolaget ta eftersom det strider mot syftet
at kräva bergen och säkerhet av hyresgästerna.

Kraven pa motorbanans verksamhet har styrelsen svârt att páverka. Men genom at ansOka
cm tiliscand, med hjälp av fOrstklassiga jurister och specialister, gOr bolaget sitt yttersta fOr at
fâ bra vilikar at verksamheten kan ucvecklas.

Risken for cegentligheter mctverkas genom att tvá personer hanterar alla utbetalningar.,,,
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Fastighetsägarrisken begränsas av fOrsäkringar samt att myndighetsbesiktningar, till exempel
elrevision och OVK, genomfOrs i enlighec med gällande bestämmelser.

Enter Gislaved AS
Bolaget är inte exponerat for ngon risk ur erksamhetssynpunkc. Förändringar i var omvär)d
kan snabbt ge effekter I várt näringsliv. Aven brist pa mod i act genomfOra nOdvändiga
investeringar for kommunens utveckling och var kunskap, vilja och fOrmâga att genomfOra
fattade beslut kan ses som en risk.

Framtida utveckling

Moderbolaget Gislaveds Kommunhus AS
Gislaveds Kommunhus AS bar tilisammans med Ovriga koncernen den stora utmaningen med
act planera, fOlja upp och tänka som en kommunkoncern. Dâ koncernen är fly sâ är utmaningen
med koncerntänk fortfarande scor. Flera strukcurella delar har arbetats fram och kommer act
fortsäcta act arbetas (ram.

AS Gislavedshus
Bolaget bar planer pa att bygga 64 lägenheter (ram till 202). Lite smolk I bägaren är osäker
hewn med investeringsstOdec vid nybyggnation. Bostadsbranschen behOver stabila och lang
siktiga villkor d det är en lang process innan byggnation kommer gang och innebär stora
investeringar. UcOver detta sá kommer bolaget fOr act fortsatt erbjuda ett tryggt och actrakcivt
boende fortsätta att arbeta med boendeinflytande, fortsatt prioritering pa vára ucemiljOer,
moderni5ering och tillgänglighecsanpassning av bostadslägenheter och fortsatt hOg kundservice
(Or vâra kunder. Under 20)9 kommer fokus ligga mom digital verksamhetsuweckling bade
internt mom foretaget oth externt. Klimatfrágorna är ocksâ viktiga (Or framtiden och det är
viktigt act bolaget arbetar med decta dels genom Iángsiktiga strategier och vägval samt att Oka
fOrucsättningarna (Or hyresgästerna “dec ska vara Iatt att gOra rätt”.

Gislaved Energi Koncern AS
Koncernen sb i sin fortsatca verksamhet pa ett effekcivt sätt erbjuda Ieveranssäkra och pris
varda energilOsningar till kunderna. Koncernen fortsätter att tillsammans med dotterbolagen
främja utvecklingen av ett hâtlbart samhälle.

Gisletorp Lokaler AS
Framtiden är i mycket hOg grad beroende pa act verksamheten pa Scandinavian Raceway far
ett tillstând som ger bolagec, I samarbete med arrendatorerna, ekonomiska mOjlighecer act
utveckla motorbanan till en attraktiv anläggning och besOksmál i regionen.

Enter Gislaved AS
Viktiga frgor är Oversikt plan och strategiska markfrágor fOr etableringar, bostäder,
infrastruktur, krafdOrsorjning, kompetens(OrsOrjning och attraktivicetshOjande invesceringar.
Det skapar posicivitet och framtidscro. Vi lagger fokus pa act utveckla besOksnäring och handel.
Vi kommer även fortsättningsvis act lägga stort fokus pa act initiera och driva ucvecklingen av
industriefl fOrnye)se mom energiopcimering och fossilfria fordon och transporter som starker
kommunens och fOretagens konkurrenskraft och position. Digitalisering och nya plattformar
for effektivt resursucnyttjande fOrstärks. Detta sker i samverkan med andra nätverk for bäsca
effekcivicet och resultat.
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Handelser efter balansdagen

Moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB
Inga väsentliga händelser bar uppstâtt efter balansdagen.

AB Gislavedshus
Köpekontrakt är skrivet om forsäljning av en fastighet I Burseryd. Den kommer att genomföras
under 2019 förutsatt att págâende fastighetsreglering blir genomförd. Under 2019 ska en
nybyggnation starta pa Skomakargärdet I Gislaved. Aven byggnation pa Malmgatan 17 beräknas
komma igàng under 2019.

Gislaved Energi Koncern AB
Inga vsentIiga händelser bar uppstâtt efter balansdagen.

Gisletorp Lokaler AB
Ombyggnation av räddningsstationen har slutbesiktigats och entreprenaden godkänts.

Enter Gislaved AB
Inga väsentliga händelser har uppstátt efter balansdagen.

Utlátande om verksamheten
Den verksamhet som bedrivits av Gislaveds Kommunhus AB, org.nr 559084-6191, under
föregàende kalenderár har, enligt bedömning, varit förenlig med det fa5tställda kommunala
ändamàlet och utförts mom ramen for de kommunala befogenheterna.

Flerirsjämforelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Koncernen 2018 2017

Tkr

Nettoomsättning 334 890 295 247

Resultat efter finansiella poster 31 460 22 538

Balansomsiutning I 021 765 968 783

Antal anställda 65,25 62,25

Soliditet 47,3% 46,2%

Avkastning pa eget kapital 6,5% 5,0%

Nyckeltaisdefinitioner framgâr av not

teV
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Agarförh âl land en
Bolaget r helägt av Gislaveds kommun, org nr 212000-051 4

Forandring av eget kapital

Koncern

Aktiekapital

I 000

Su mma
eget kapital

447 549

-I 424

10000

27 040

Moderbolaget

S

Eget kapital 2018-01-01

Utdelning enligt beslut av rstimman

Aktieägartillskoct

Arets resultat

Annat eget kapital
inki. ârets resultat

446 549

-l 424

(0000

27 040
Egetkapital20l8-12-0I I 000 482 165 483 I65

Aktiekapital

I 000

Overkursfond

9 348Eget kapital 2018-01-01

Utdelning enligt beslut av ârstämman

Aktieägartillskott

Arets resultat

Balanserad
vinst

I 574

-I 424

10000

2 274

Summa
eget kapital

I I 922

-I 424

10000

2 274

Egetkapkal2ol8-12-0I I 000 9348 12424 22772
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Förslag till vinstdisposition

Till àrstämmans förfogande star foljande vinstmedel:

Overkursfond 9 347 500
Balanserad vinst 10 150 490
Arets resultat 2 274 499

kronor 21 772489

Styrelsen foreslâr at vinstmedlen disponeras sá at

till aktieägarna utdelas 1800 kr per aktie, tatalt I 800 000
i fly räkning överförs 19 972 489

kronor 21 772489

Styrelsens yttrande over den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen föreslâr att till aktieägarna OverfOrs I 800 000 kronor i farm av utdelning. Den
föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet fran 92 pracent till 85 procent. Soliditeten
är mot bakgrund av at bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lOnsamt betryggande.
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthâllas pa en likaledes becryggande nivá.

Styrelsens uppfatcning är at den fOreslagna utdelningen ej hindrar bolaget fran att fuligOra sina
fOrpliktelser pa kort och lang sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed fOrsvaras med
hänsyn till vad Sam anfOrs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (forsiktighetsregeln).

Utdelningen kommer at betalas under juni 201
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Koncernresultaträkning

Beloppitkr Not 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Aktiverat arbete pa egen räkning

Ovriga rörels&ntkter

Summa rorelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Râvaror oth färnàdenheter

Ovriga externa kostnader

Personal kostnader

Ovriga rörelsekostnader

Avskrivningar

Summa rorelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat fran finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resulmtposter

Ovriga finansiella kostnader

Summa resultat fran finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt pa ârets resultat

Arets resultaUVinst

-105 305

-124 378

-32 758

-6

-37 975

39411

317

6 -8268

-7951

31 460

Hanfarligt UI? moderf&etogets dgare 27040

±t’it4/to -

l0

334 890

I 210

3 733

339 833

295 247

2 228

7 302

304 777

3

4

9,10,11,12

-300 422

-82 324

-116 502

-31 531

-2

-35 962

-266 321

38 456

88

-16 006

-15 918

22 538

-4 179

18 359

7 -4420

27 040
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Koncernbalansrakning

Beloppitkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Fin ansiella anläggningstillgângar

Andelar i intresseforetag

Fardrngar has intresseforetag
Lângfristiga fordringar

Summa anläggningstillgângar

OMSATTNINGSTILLGANGAR

Varulager, mm

Râvaror och fornadenheter

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Ovriga kortfrisciga fordringar

Förutbemlda kostnader och upplupna intäkter

Akcuella skattefordringar

Kortfristiga ploceringar

I(assa och bank
Kassa oth bank

Summa omsättningstillgângar

SUMMA TILLGANGAR

JJ{4JZ Cty -

19596

2 172

Ii 18733

2 088

122 378

I 021 765

29 100

547 762

193 858

81 453

II

TILLGANGAR

ANLAGGNINGSTILLGANGAR

Immateriella anldggningstillgàngar

Balanserade utgifter for utvecklingsarbete

MaterieUo anlBggningstillgângor

Byggnader och mark

Förvakningsfastigheter

Maskiner och inventarier

Págâende nyanIggningar

9 2110

42 630

2 269

I0

II 566649

12 254738

13 32717

14 15

IS 180

16 348

15

ISO
362

899 387

2 198

854 999

I 650

I 3 777

I 596

15 336

0

64 982

16 443

113 784

43 778

18 33813

968 783
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Koncernbalansräkning

Belopp I tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCR SKULDER

Eget Kapitcl

Aktiekapital
Annat eget kapital ink!. ârets resultat

Summa eget kapital

Avsöttningar

Avsättningar for pensioner och Iiknande fOrpliktelser
Uppskjucna skatter

Summa avsättningar

Lângfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa Iángfristiga skulder

Konfristiga skidder

Skulder till kreditinstitut

LeverantOrsskulder

Aktue!la skatteskulder

Upplupna kostnader och fOrutbetalda intkter

Ovriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

220

40 685

40 905

3 654

42 457

0

968 783

I

I 000
482 165

I 000
446 549

483 165 447 549

220

42 389

42 609

410 343

410 343

19

20

21

22

23

402 969

402 969

3411

36 279

0

29 557

16401

85 648

I 021 765SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2768!

3 568

77 360
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Kassaflödesanalys for koncernen

Beloppitkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Ràrelseresultat

Justering for poster mm som inte ingâr i kassaflOdet
ErhIIen ränta och liknande poster

Erlagd ränta ccli Iiknande poster

Betald nkomstskatt

Kassaflöde fran Iöpande verksamheten fore
fOrändringarav rörelsekapital

317 88

-8268 -16006

-7017 -4 179

62418 54321

Kassafi6de fran fdrdndringar I rorelsekapital

Okning/minskning varulager

Okning/minskning av rOrelsefordringar

Okning/minskning av rOrelsekostnader

Kassafföde fran den Iopande verksamheten

-548

-9 792

10744

62 822

168

140 326

28 534

223 349

Investeringsverbamheten

FOrvärv av materiella anlàggningstiIIgngar

Försäljning av materiella anläggningstillgângar
Forsäljning/amortering av Ovriga finansiella
anläggningstillgângar

Okning/minskning av kortfristiga placeringar

____________

Kassaflode fran investeHngsverksamheten -61 159

Finansieringsverksamheten

Upptagna In

Utbetald utdelning

ErhIIet aktieägartillskott

Okninglminskning kortfristiga finansiella skulder

___________

Kassaflöde fran finansieringsverksamheten

Arets kassaflOde

Likvida medel vid ârets början

Likvida medel vid árets slut
20 734

I 6

(141- clii) A
13

39411

37975

38456

35 962

-82 383

6

14

21 204

-240 09

I 157

45

-64 982

-303 889

24 502

0

0

-2 574

21 928

7374

-I 424

10000

-243

15 707

17370 -4291

16443

33813



Moderbolagets resultaträkning
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Beloppitkr Not 2018 2017

Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter

96

96

0

0

Ovriga externa kostnader 3 -142 -50

Summa rorelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat fran finansiella poster

-142

-46

-50

-50

Utdelning S

Summa resultat fran finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Skatt pa ârets resultat

Arets resultat

J4ht

2320 1624

I 574

0

0

2274 (574

14

2 274

0

0
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Moderbolagets balansräkning

Beloppitkr Not 2018-12-31 2017-12-3

4217

TILLGANGAR

Anläggningstillgângar

Finansiella anldggningstillgângar

Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgângar

Omsättningstillgángar

Konfristiga fordringar

Fordringar has kancernföretag

Ovriga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa omsäftningstillgângar

Summa tillgângar

61jfr L.J

15

20248 102488

18

10248

7

20 248

50

14

4 466

4 530

24 777

I 723

I 730

I I 978

“V
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Moderbolagets balansräkning

Beloppitkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bun det eget kapital

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Overkursfond

Balanserad vinst

àrets resutat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernforetag

Skuld till Gislaveds kommun

Summa skulder

16

I 000 I 000

9 348

10 150

2 274

22 772

0

442

I 563

2 005

24 777

9 348

0

I 574

I I 922

37

0

20

56

I I 978Summa skulder och eget kapital



Gislaveds Kommunhus AB Org nr 559084-619 I

Kassaflödesanalys for moderbolaget

Beloppitkr Not 2018 2017

Den Iöpande verksomheten

Rorelseresultat

Erhállen utdelning

Erlagd ränta

Kassaflode ft-in lopande verksamheten

fore förändringar av rörelsekapital

Okning/minskning övriga rörelsefordringar

Okning/minskning övriga rärelseskulder

KassaflOde fran den Iöpande verksamheten

-57 -7

1950 56

1893 49

Investeringsverksamheten

KassaflOde frin den IOpande verksamheten

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning

Kassaflöde frin finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medel vid árets början

Likvida medel vid irets slut

0

-1 424

-1 424

2 743

1 723

4466

0

0

0

I 623

100

‘7

-46 -50

2320 1624

2274 1574
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Noter, gemensamma for moderbolag och koncern

Not I Redovisning- och värderingsprinciper

Bolagets rsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt àrsredovisningslagen ach
Bakföringsnämndens allmänna râd BENAR 2012:1 Ars- och kancernredavisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade 1 jämförelse med fOregende ár.

Koncernredovisning
I kancernredovisningen ingár dotterfOretag där moderbalaget innehar mer 100 % av rösterna,
eller pi annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bakslut är uppräat enligt fOrvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens
egna kapital vid fOrvärvet, fastställt scm skilinaden mellan tillgàngarnas och skuldernas verkliga
värden, elimineras I sin heihet. I koncernens egna kapital ing3r härigenom endast den del
dotterbalagens egna kapital Sam tillkammit efter fOrvärvet.

I moderföretagets bokslut redovisas andelar I dotterfOretag till anskaffningsvärde med avdrag
for eventuella nedskrivningar. Scm utdelning Iran dctterfOretag redovisas endast erhállen av
vinstmede scm intjänats efter forvärvet.

Intäkter
FOrsäljning av varar redovisas vid leverans av pradukter till kunden, i enlighet med
fOrsäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag for moms och rabatter. I koncern
redavisningen elimineras koncernintern fOrsäljning.

Ovriga intäkter sam intjänats intäktsredcvisas enligt fOljande:
Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser
Anslutningsavgifter: vid försaljningstillfället
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
Erhâllen utdelning: när rätten att erhâlla utdelning bedOms scm saker
Tjansteuppdrag: den takt det udOrs ach faktureras

Lânekostnader
Unekostnader redovisas scm kostnader i den period till vilken de hänfOr 51g.

Inkomstskatter
Redavisade inkomstskatter innefattar skatt scm skall betalas eller erhallas avseende aktuellt
âr, justeringar avseende tidigare ârs aktuella skatt, fOrändringar I uppskjuten skatt samt andel i
intressebolags skatt.

Värderingar av samtliga skatteskulder/-fardringar sker till naminella belopp ach gOrs enligt de
skatteregler oth skattesatser scm är beslutade eller scm är aviserade och med star säkerhet
kommer att kstställas.

For poster scm redovisas I resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt met eget
kapital, redovisas met eget kaPital.py

18
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Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden pa alla temporära skilinader scm
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden pa tillgângar och skulder. De
temporära skillnader scm uppkommer mellan redcvisade och skattemässiga vrden pa till
gângar cch skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkammit genom
avskrivningar av fastigheter och skattemässiga underskott.

Uppskjuten skattefcrdran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas met överskott
vid framtida beskattning.

I moderbolaget redovisas — pa grund av sambandet mellan redovisning och beskattning — den
uppskjutna skatteskulden pa obeskattade reserver, sam en del av de obeskattade reserverna.

Materiella anläggningstillgángar
Materiella anliggningstillgângar redovisas till anskaffningsvarde minskat med avskrivningar.
Utgifter for förbättringar av tillgângars prestanda, utöver ursprunglig nivá, ökar tillgángens
redcvisade värde. Utgifter for reparation och underhâll redovisas som kostnader. Vissa lane
kostnader aktiveras, se avsnitt am lânekostnader.

Ränta pa kapital sam har Iânats fOr att finansiera tillverkningen av en tillgáng räknas in i
anskaffningsvärdet till den del räntan hanfOr sig till tillverkningsperiaden. Ovriga lànekostnader
redovisas scm kostnader.

I moderbolaget och Ovriga koncernbolag redovisas samtliga lânekostnader sam kostnader i
den period de uppkommer.

Fastigheter sam inte används av koncernfOretag och scm innehas fOr lángsiktig uthyrning,
klassificeras i koncernens redovisning sam fOrvaltningsfastigheter.

När en komponent i en anlaggningstillgang byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Materiella
anläggningstillgângar skrivs av systematiskt over tillgàngens bedOmda nyttjandeperiod. När
tillgângarnas avskrivningsbara belcpp fastställs, beaktas i fOrekommande fall tillgângens rest
värde.

Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiad och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används fOr Ovriga typer av materiella tillgângar. FOljande avskrivningstider tillämpas:

Byggnadskompcnenter: Antal âr
Markanläggning 15-40
Stomme ach grund 100
Stamkomplettering/innerväggar!rumsavgränsningar 50-100
Fasad/fasadbekladnad 40-80
Yttertak/yttertaksbeklädnad 25-50
VA Iedningssystem 40-50
Värme, sanitet, sprinkler 45-50
Ventilation/kyla 25
FOnster 35-50
Hissar/transporter 30-33
Hyresgästanpassning

wtD
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Kdksinredning 30-50
El/elledningar, tele 33-50
Styr- och övervakningssystem 20
Inre ytskikt och vitvaror 10
Toaletter 25
Restpost 20-50

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stOdet kommer att
erhâiias oth koncernen kommer att uppfylla alia därmed sammanhängande vilikor.

Statliga stöd som hänför sig till fOrväntade kostnader redovisas som forutbetalda intakter.
Stödet intäktsförs i den period ci de kostnader uppkommer som det statliga stodet är avsett
att kompensera.

Statliga stOd fOr anskaffning av materiella anläggningstillgángar reducerar tillgângens redo
visade värde.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i baiansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantOrsskulder, Iâneskulder och
derivatinstrument. Instrument redovisas i balansräkningen när bolagen blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgângar tas bort fran balansräkningen när rätten att erhâlla kassaflöden fran
instrumentet har IOpt ut eller överförts och koncernen har OverfOrt i stort sett alla risker och
fOrmâner som är förknippade med äganderãtten.

Finansiella skulder tas bort (ran baiansräkningen när fOrpliktelserna har reglerats oiler pa annat
sätt upphOrt.

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar redovisas som omsattningstillgángar till det belopp som fOrvntas Hi inbetalt
efter avdrag for individuellt bedOmda osäkra kundfordringar. Fordringar med förfallodag mer
an 12 mânader efter balansdagen redovisas som anlggningstiIlgângar.

Lâneskulder och leverantOrsskulder
Lâneskulder och leverantOrsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag fOr
transaktionskostnader. Skiijer sig det redovisade beloppet fran det beiopp som ska âterbetalas
vid fOrfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden sam räntekostnad Over lánets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstImmer vid fOrfallotidpunkten dot
redovisade beloppet och det belopp som ska áterbetalas.

Andra lângfrisciga värdepappersinnehav
Posten bestar huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgàngar.
Innehaven innehas pa lang sikt. Tillgángar ingàende i posten redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning varderas aktierna till anskaffningsvärde med
bedOmning av nedskrivningsbehov fOreligger. De räntebärande tillgángarna redovisas i efter
fOljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
minskat med eventuell reservering for värdeminskning.
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Ränteswappar
Botagen innehar derivat i form av elterminer, elcertifikatsterminer och ränteswap. När innehav
är I säkringssyfte värderas inte derivaten i bolagens balansräkning, utan resultateffekten
redovisas vid förfall. Omfattningen framgr nedan.

lnnehav utan säkringssyfte värderas enligt LVP, dvs. till dec lägsta av anskaffningsvärde och
verkligt värde.

Varulager
Varulager vrderas, med tillämpning av fOrst-in först-ut-principen, till det Iägsta av
anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvàrdet pa balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen bar en legal eller informell fOrpliktelse till fOljd av
inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflOde av resurser krävs for att reglera
âtagande an att sâ inte sker, oth beloppet bar kunnat beräknas pa ett tillfOrlitligt sätt.

Kassaflödesanalys
KassaflOdeanalys upprättas enligt indirekt meted. Det redovisade kassaflOdet omfattar endast
transaktioner som medfor in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av ársredovisning enligt K3 kräver act fOrecagsledning och styrelse gör antaganden
om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet I uppskattningar pa balansdagen som
innebär en betydande risk fOr en väsentlig justering av de redovisade värdena fOr tillgangar och
skulder I framtiden. Det gOrs ocksá bedOmningar som bar betydande effekt pa de redovisade
beloppen i denna ârsredovisning.

Uppskattningar och bedOmningar baseras pa historisk erfarenhet och andra faktorer som
under râdande fOrhâllanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
bedOmningar används sedan fOr an fastställa redovisade värden pi tillgángar och skulder som
inte framgâr tydligt fran andra källor.

Uppskattningar och bedOmningar ses over ârligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedOmningar kan komma att awika fran nuvarande
uppskattningar och bedomningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas I resukaträkningen
under dec räkenskapsâr som ändringen görs samt under framtida rakenskapsar em ändringen
pâverkar bade aktuellt och kommande räkenskapsàr.

Viktiga uppskattningar och bedOmningar beskrivs nedan.M{y
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Effekter av elnätsreglering
I bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av foreskrifter fran Energimarknadsinspektionen.
De avgifter scm elnätsverksamheten tar ut av sina kunder ligger klart Iägre an vad scm är
tillátet.

Prövning av nedskrivningsbehov for immateriefla cch materiella anlä22ningstiflgângar
Bolaget har betydande varden redovisade i balansräkningen avseende immateriella och
materiella anlaggningstillgangar. Dessa testas for nedskrivningsbehov I enli;het med de redo
visningsprinciper scm beskrivs i Not I Redovisnings- oth vdrderingsprinciper. Atervinningsvärden
for kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt
värde minus fOrsäljningskcstnader. FOr dessa berakningar mäste vissa uppskattningar göras
avseende framtida kassaflOden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis
avkastningskrav.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar I sin balansräkning uppskjutna skattefordringar cch skulder vilka fOrväntas
bli realiserade I framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter mâste vissa
antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser scm hänfOr sig
till skilinaden mellan i balansräkningen redcvisade tillgângar och skulder och motsvarande
skattemassiga värden.

Uppskattningarna inkluderar avon att skattelagar och skattesatser kommer vara ofOrandrade
samt att gällande regler fOr utnyttande av fOrlustavdrag into kommer att ändras.

Not 3 Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

_______________________________

2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdraget 381 376 27 29

Skatterádgivning och övrig râdgivning 151 141 0 0

Summa 532 517 27 29
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Not 4 LOner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget

__________________________________

2018 2017 2018 2017

Medelantalet anstöllda

Kvinnor 15 14 0 0
Man si 49 0 0

Totalt 66 63 0 0

LOner, ersOftningar, sociala avgifter

oth pensionskostnader

Loner och ersättningar till styrelsen och 3 625 4 230 0 20

verkställande direktOren

LOner och ersättningar till Ovriga anställda 14516 12591 0 0

Sociala avgifter enligt lag och anal II 542 II 547 0 0

Pensionskostnader 3 075 3163 0 0

Totalt 32758 31531 0 20

StyrelseledamOter och Iedande

befattningshavare

Antal styrelseledamOter pa balansdagen 26 26 5 5

Kvinnor 12 II 4 4

Man 14 15 I I

Totalt 26 26 5 5

Antal verkstäIlande direktOren och andra 5 5 I I

ledande befattningshavare

Kvinnor 2 2 I

Man 3 3 0 0

Totalt 5 5 I
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Not 5 Resultat ft-in andelar I koncernfdretag

Moderbolaget

2018 2017

Utdelningar 2 320 I 624

Summa 2 320 I 624

Not 6 Räntekostnader och Iiknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

_____________________________

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader -8268 -16 006 0 0

dvriga finansiella kostnader 0 0 0 0

Summa -8268 -16 006 0 0

Not 7 Skatt pa irets resultat

Koncernen Moderbolaget

____________________________________

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt -2716 -2551 0 0

Uppskjuten skatt -I 704 -I 628 0 0

Skatt pi irets resultat -4 420 -4 179 0 0

Redovisat resultat fore skatt 31 460 22 780 2 274 I 574

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -6 921 -4 936 0 0

Skatteeffekt av ej avdragsgilla koscnader/ I 154 I 0 0

ej skattepliktiga intäkter

Skatteeffekt av skattemässiga 2014 8 0 0

justeringar/avskrivningar

Skatteeffekt av schablonränta pa 2 -7 0 0

periodiseringsfond

Skatt hänfOrlig tilt tidigare är -669 755 0 0

Skatteeffekt av skattemassigt underskott 0 0 0 0

Redovisad skattekostnad -4 420 -4 179 0 0
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Not 8 Andelar i koncernforetag

Moderbolaget
2018

Ingàende anskaffningsvärde 10 248
Aktieägartillskott 10 000
Utgâende redovisat värde 20 248

lnnehav av andelar I dotterfàrecag utgärs av föliande:

Koncernen Org nr Sate Kapitalandel
Gislaved Energi Koncern AB 559079-2932 Gislaved 100%
AB Gislavedshus 556053-5204 Gislaved 100%
Enter Gislaved AR 55666 1-9861 Gislaved 100%
Gisletorp Lokaler AB 556090-7734 Gislaved 100%

Andelarl
Kapital- antal Bokfort värde

Moderbolaget andel Röstandel aktier 2018
Cislaved Energi Koncern AR 100% 100% 5 000 10 500
AR Gislavedshus 100% 100% 82 500 8 250
Enter Gislaved AB 100% 100% 10 298
Gisletorp LokalerAB 100% 100% II 000 I 200
Summa 98510 20248

Not 9 Balanserade utgifter for utvecklingsarbete

Koncernen

2018 2017

lngáende anskaffningsvärden 2 989 2 989

Inköp 144 0
Utgende ackumulerade
anskaffningsvärden 3 133 2989

Ingáende avskrivningar -720 -430

Arets avskrivningar -303 -290

Utgáende ackumulerade avskrivningar - I 023 -720

Utgiende restvärde enligt plan 2 110 2 26J
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Not 10 Byggnader och mark

Koncernen

2018 2017

lngàende anskaffningsvärden 49 941 48 145

Inkop 14945 1796
Utgâende ackumulerade
anskaffningsvärden 64 886 49 941

Ingâende avskrivningar -20 841 -19 610

Aretsavskrivningar -1415 -I 231

Utgáende ackumulerade avskrivningar -22 256 -20 841

Utgâende restvärde enligt plan 42630 29 100

Not II Forvaltningsfastigheter

Koncernen

2018 2017

Ingâende anskaffningsvärden 848 917 767 549

lnkop 38395 81368
Utgáende ackumulerade
anskaffningsvarden 887312 848917

lngáende avskrivningar -331 733 -314 949

Arets avskrivningar -18 388 -16 784

Utgáende ackumulerade avskrivningar -350 121 -331 733

lngende uppskrivnngar 30 578 32 370

Forsäljning/Utrangering under áret 0 -656

Arets avskrivningar pa uppskrivet belopp -l 120 -I 136

Utgâende ackumulerade uppskrivningar 29 458 30 578

Utgâende restvärde enligt plan 566 649 547
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Not 12 Maskiner och inventarier

Gislaveds Kommunhus AS Org nr 559084-619 I

lngáende anskaffningsvärden

Inkop

Forsäljningar och utrangeringar

Omklassificeringar
Utgáende ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingâende avskrivningar

Farsäljningar och utrangeringar

Arets avskrivningar

Om klassificeri ngar

Utgende ackumulerade avskrivningar

-201 462

2 126

- I 6 748

0

-216 085

-185 659

717

-16 520

0

-201 462

Ingâende nedskrivningar

Försäjningar och utrangeringar

Utgâende ackumulerade nedskrivningar

-2 860

2 860

0

-2 860

0

-2 860

Koncernen

2018 2017

‘%v
27

Koncernen

20 I 8

398 180

77 633

-4991

20 I 7

392 175

6 722

-7 I 7

0

398 180

0

470 822

Utgâende restvarde enligt plan

Not 13 Pigâende nyanläggningar

254738 193858

Koncernen

2018 2017

Ingáende nedlagda kostnader 81 453 37 625

Under áret nedlagda kostnader 65 425 137 807

Omklassificeringar 0 0

Under áret genomfàrda omfordelningar -l 14 161 -93 979

Utgâendenedlagdakostnader 32717 81 453

Not 14 Andelar I intressefóretag

Summa andelar I intresseforetag IS
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Not IS Fordringar Ems intresseföretag

Koncernen

Summa fordringar hos intresseföretag

Not 16 Lingfristiga fordringar

Summa Iângfristiga fordringar

Koncernen

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

Upplupna intäkter

Ovriga poster

Summa

Mod erbolaget

2018 2017

0 0

Not IS Likvida medel

Kassamedel

Banktillgodohavanden

Kortfristiga placeringar

Model pa koncernkonto

Likvida model i kassaflodesanalysen

Kontona ingár I Gislaveds kommuns koncernkontostruktur med en totalt

om 100 mnkr.

Moderbolaget

2018 2017

0 0

4466 1723

beviljad kreditlimit

Koncernkonto utgör I juridisk mening en fcrdran pa Gislaveds kommun. Do regelverk scm

styr koncernkcntona är av sádan karaktar att fordran I redovisningssammanhang ses scm at

ordinärt bankkonto.

5 %Wo 28

2018 2017

180 180

2018 2017

348 362

Koncernen

2018 2017

20 0

15 992

2 72 I

18733

13348

I 988

15336

0 0

0 0

o 0

Koncernen

2018 2017

0 0

33813 16443

0 0 0 0

0 0 0 0

33813 16443 4466 1723
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Not 19 Avsattningar far pensioner och Iiknande fdrpliktelser

Koncernen Moderbolaget

_______________________________

2018 2017 2018 2017

Summa pensionsavsäftningar 220 220 0 0

Not 20 Uppskjuten skatt

Koncernen

_______________________________________________________

2018 2017

Skilinaden mellan a ena sidan den inkomstskatt scm har redovisats

I resultatrakningen samt a andra sidan den inkomstskatt scm beläper

sig pa verksamheten utgörs av

Underskatt 0 0

Skulder 592 672

Summa 592 672

Belopp scm kvittas mat uppskjutna skatteskulder -592 -672

Uppskjutna skattefordringar som redovisas I balansrakningen 0 0

Uppskjutna skatteskulder 9 779 9 253

Obeskattade reserver 33 202 32 104

Maskiner 0 0

Utsläppsrätter 0 0

Byggnader cch mark 0 0

Summa 42981 41 357

Belopp scm kvittas mot uppskjutna skattefcrdringar -592 -672

Uppskjutna skatteskulder som redovisas I balansrakningen 42 389 40 685
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Not 21 Ôvriga skulder till Icreditinstitut och övriga lângfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

________________________________

2018 2017 2018 2017
Rantebärande skulder och FBrfallotider

Skulder till kreditinstitut 410 343 402 969 0 0
scm förfaller mom 5 ár

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0
scm forfaller efter 5 ár

__________

Summa 410343 402969 0 0

Not 22 Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Koncernen

2018 2017

Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut 3 411 3 654

Not 23 Upplupna kostnader och fórutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Upplupna räntekostnader 0 0 0 0
Upplupna personalkostnader 3 882 3 900 0 0
Elinköp och varmemnkop 10 144 3406 0 0
Förutbetalda intäkter 0 0 0 0
Förutbetalda hyror 0 9291 0 0
Ovriga poster 15531 11084 0 0

Summa 29557 27681 0 0

Not 24 Eventualforpliktelser

Koncernen

2018 20)7

Fastigo 311 302

Borgensforbindelser 0 0

Summa ansvarsforbindelser 311 302
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Not 25 Förslag till vinstdisposition

Till ársstmmans forfogande star följande vinstmedel:
Overkursfond 9 347 500
Balanserad vinst 10 150 490
Arets resultat 2 274 499
kronor 21 772489

Styrelsen foreslár at vinstmedlen disponeras sâ at
Till aktieägarna utdelas I 800 kr per aktie, tatalt I 800 000
i fly räkning overfors 19 972 489
Kronor 21 772489

Not 26 Händelser efter balansdagen

Moderbolaet Gislaveds Kommunhus AB
Inga väsentliga händelser bar uppstâtt efter balansdagen.

AR Gislavedshus
Köpekontrakt är skrivet om försaljning av en fastighet I Burseryd. Den kommer att
genomföras under 2019 forutsatt at pâgáende fastighetsreglering blir genomford. Under
20 19 ska en nybyggnation starta pa Skomakargardet I Gislaved. Aven byggnation pa
Malmgatan 17 beräknas komma igang under 2019.

Gislaved Energi Koncern AB
Inga väsentliga händelser bar uppstàtt efter balansdagen.

Gisletorp Lokaler AB
Ombyggnation av räddningsstationen har slutbesiktigats oth entreprenaden godkänts.

Enter Gislaved AR
Inga väsentliga händelser har uppstâtt efter balansdagefl11J
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Revisionsberäilelse
Till bolagsstamman I Gislaveds Kommunhus AB, org.nr 559084-6191

Rapport om ârsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfOrt en revision av lirsredovisningen orb koncernredovisningen fOr Gislaveds Kommunhus AB fOr hr
2018.

EnIigt mm uppfattning liar ärsredovisningen och koncernredovisningen upprättats I enlighet med
ârsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätMsande bud av moderbolagets orb koncernens
finansiella stäflning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat orb kassafibde for flret enligt
àrsredovisningslagen. FOrvaltningsberättelsen är fOrenlig med Arsredovisningens och koncernredovisningens
Ovriga delar.

Jag tillstyrker därfOr att bolagsstämman faststliller resultaträkningen orb balansräkningen fOr moderbolaget orb
koncernen.

GrundfOr uttalanden

Jag har utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsniftet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i fOrh5llande till
moderbolaget orb koncernen enligt god revisorssed i Sverige orb bar i Ovrigt fiallgjort mill yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser all de revisionsbevis jag bar inhämtat är tilirOckliga och ändamâlsenliga som grund fOr mina
uttalanden.

Styre?sens och verkställande direktörens ansuar

Det Or styrelsen och verkstOllande direktOren som liar ansvaret fOr att ârsredovisningen orb
koncernredovisningen upprOllas orb att de ger en rOttvisande bUd enligt ãrsredovisningslagen. Styrelsen orb
verkstiillande direktOren ansvarar Oven fOr den interna kontroll som de bedOmer Or nOdvOndig fOr all upprOtta en
Arsredovisning orb koncernredovisning som inte innehãller nägra vOsentliga felaktigheter, vare sig dessa heror ph
oegentligheter eller misstag.

Vid upprOttandet av àrsredovisningen orb koncernredovisningen ansvarar styrelsen orb verkstOllande direktOren
for bedOmningen av bolagets orb koncernens fOrmhga att fortsOtta verksambeten. Dc upplyser, nOr sO Or
tillOmpligt, om fOrbOllanden som kan phverka fOrmOgan att fortsOtta verksamheten orb att anvOnda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillOmpas dock inte om styrelsen och verkstiillande direktOren avser
att lilwidera bolaget, upphOra med verksamheten eller inte bar nOgot realistiskt alternativ till att gOra nOgot av
detta.

Reuisorns ansvar

Mina mfd Or att uppnO en rimlig grad av sOkerbet om huruvida Orsredovisningen orb koncernredovisningen som
helbet inte innehOfler nOgra vOsentilga felaktigheter, vare sig dessa beror ph oegentligheter eller misstag, orb att
lOmna en revisionsberOttelse som innehOller mina ullalanden. Rimlig sOkerhet Or en hOg grad av sOkerhet, men Or
ingen garanti fOr att en revision som utfOrs enligt ISA ocb god revisionssed i Sverige alitid kommer att upptOcka
en vOsentllg felaktighet om en shdan finns. Felaktigbeter kan uppsth p11 grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara vOsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrvOntas pOverka de ekonomiska beslut som
anvOndare fattar med grund i Orsredovisningen orb koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mill ansvar fOr revisionen av Orsredovisningen och koncernredovisningen finns ph
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning Or en del av
revisionsberOttelsen
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Rapport om andra krav euhigt lagar och andra fdrfaflningar

Uttalanden

Utöver mm revision a” flrsredovisningen och koncernredovisningen bar jag iiven utfOrt en revision av styrelsens
och verkställande direktOrens förvaltning für Gislaveds Kommunhus AB für âr 2018 samt av fOrslaget till
dispositioner betrüffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tiflstyrker att bolagsstOmman disponerar vinsten enligt fOrslaget i fOiwaltningsberiittelsen och beviljar
styrelsens ledamOter oth verkstOllande direktören ansvarsfrihet for rOkenskapsret.

Grundfdr uttalanden

Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nOrmare I avsmttet
Revisorns ansvar. Jag Or oberoende I fbrhällande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i Ovrigt flillgjorl mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser aft de revisionsbevis jag bar inhOmtat Or tillrOckliga orb OndamAlsenliga son grund für nina
uttalanden.

Stzjrelsens och verkstallande direktörens ansuar

Det Or styrelsen son bar ansvaret für fOrslaget till dispositioner betrOffande bolagets vinst eller fOrlust. Vid fdrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av on utdelningen Or fOrsvarlig med hOnsyn till de krav
som bolagets orb koncernens verksamhetsart, omfattning och risker stOller p’ stodeken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, Iikviditet och stOilning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar für bolagets organisation och fOrvaltningen av bolagets angelOgenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlOpande bedOma bolagets orb koncernens ekonomiska situation, orb att tillse att bolagets
organisation Or utformad sO att bokfOringcn, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angeliigenheter i
Ovrigt kontrolleras pa ett betn’ggande sOft. Den verkstOllande direktOren ska sköta den IOpande fOrvaltningen
enligt styrelsens riktlinjcr och anvisningar och bland annat vidta de OtgOrder som Or nodvOndiga für aft bolagets
bokfOring ska fullgOras i OverensstOmmelse med lag oth für att medelsfOrvaltningen ska skOtas p0 ett betryggande
siltt.

Revisorns ansvar

Mitt mOl betrOffande revisionen a” fdn’altningen, orb dOrmed mitt uftalande on ansvarsfrihet, Or att inhOmta
revisionsbevis für aft med en rimlig grad av sOkerhet kunna bedOma on nOgon swrelseledamot eller verkstOllande
direlctOren I nOgot vOsentligt avseende:

• foretagit nOgon OtgOrd eller gjort sig skldig till nOgon fOrsummelse som kan fOranleda ersiittningsskyldighet
not bolaget

• p0 nOgot annat sOft handlat i strid med aktiebolagslagen, Orsredoxisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mM betrilifande revisionen av fbrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust, oth dOrmed mitt
uttalande om detta, Or aft med rimlig grad av sOkerhet bedOrna orn forsiaget Or fOrenbgt med aktiebolagslagen.

Rimlig sOk’erhet Or en hOg grad av sOkerhet, men ingen garanti für aft en revision son utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer aft upptOcka OtgOrder eller fOrsummelser son kan fOranlcda
ersOttningsskyldighet not boluget, eller att ett fOrslag till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust inte Or
fOrenligt med aktiebolagslagen.

En vtterligare beskrivning av mitt ansvar für revisionen av fOrvaltningen finns p0 Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning Or en dcl av revisionsberOttclsen.

JOnkOping den 10 april 2019

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

Till årsstärnman i Gislaved Energi Koncern AB
Organisationsnummer 559079-2932

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd Iekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
Koncern AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekrnannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagsiagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglernente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 20 19-03-20

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor



GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

Till årsstämman i Gislaved Energi AB
Organisationsnumrner 556247-6514

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisoms ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2019-03-20

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor



GISLAVEDS
‘‘ KOMMUN

Till årsstämman i Gislaved Energi Elnät AB
Organisationsnummer 556223-8765

Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gislaved Energi
Elnät AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisoms ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagsiagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal.
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 20 19-03-20

Patrik Thur

Av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor
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Handläggare 2019-03-07
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2019.65

Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2019

2016

Erik Anderson (K)
2016-04-27
KS.2016.92
Motion om kollektivavtalskrav
Kommentar: Överlämnad den 28 april 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning.
Motionssvaret har behandlats i kommunstyrelsen den 16 augusti 2017 där man lämnat
förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2017. Med anledning
av att ärendet om Policy för upphandling blev återremitterat på Kf den 30 augusti 2017
beslutades att ärendet om svar på motion om kollektivavtalskrav skulle utgå och tas upp
och behandlas vid ett senare sammanträde tillsammans med Policyn för upphandling.

2018

Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD)
2018-02-06
KS.2018.32
Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun.
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsen den 22 februari 2018 för beredning.
Remitterad till fritidsnämnden för yttrande senast den 1 juni 2018. Fritidsnämnden har
kommit in med svar och kommunstyrelsen har berett motionen den 29 augusti 2018.
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 27 september 2018 och beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Erik Anderson (K)
2018-10-22
KS.2018.207
Motion om simhallar i Gislaved och Anderstorp
Kommentar: Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för beredning.



2 (3)

Erik Anderson (K)
2018-10-22
KS.2018.208
Motion om bassäng i Smålandsstenar
Kommentar: Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för beredning.

Erik Anderson (K)
2018-10-22
KS.2018.209
Motion om väntsalar i Anderstorp och Hestra
Kommentar: Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för beredning.

Bengt-Ove Eriksson (V)
2018-11-20
KS.2018.232
Motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra
Kommentar: Överlämnad den 29 november 2018 till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling och tekniska nämnden för
beredning med svar senast den 29 mars 2019.

Peter Bruhn (MP)
2018-12-13
KS.2018.247
Motion angående klimatomställningsplan
Kommentar: Överlämnad den 13 december 2018 till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling för beredning med svar
senast den 29 mars 2019.

2019

Marie Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S) och Kjell Thelin (S)
2019-01-17
KS.2019.23
Motion om Fairtrade city diplomering av Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad den 31 januari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling för beredning med svar
senast den 26 april 2019.

Marie Johansson (S) och Josefine Dinäss (S)
2019-01-17
KS.2019.24
Motion om tillgänglighet vid dammarna vid Gislaveds reningsverk
Kommentar: Överlämnad den 31 januari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning med svar senast den 26 april
2019.
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Marie-Louise Dinäss (S) och Pelle Gullberg (S)
2019-02-12
KS.2019.50
Motion angående jämställd fördelning av ekonomiska stöd
Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S)
2019-02-12
KS.2019.51
Motion angående digital lekplats
Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Marie-Louise Dinäss (S) och Suzana Bathanovic (S)
2019-02-12
KS.2019.55
Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck
Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Peter Bruhn (MP)
2019-02-28
KS.2019.68
Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy
Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för
besvarande och kan komma att utgå.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2019-04-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §79 Dnr: KS.2019.65 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 mars 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två (2)
gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 mars 2019 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap. 35 §
Kommunfullmäktiges arbetsordning 20 §
Redovisning av obesvarade motioner per 1 mars 2019
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019
Kommunstyrelsen den 27 mars 2019, § 62

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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KS.2019.45

Uppföljning av intern kontroll 2018, kommunen som helhet

Kommunstyrelsen har utvärderat kommunens intern kontrollsystem.

Kommunala bolag

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet informera sig som om hur bolagens interna kontroll

fungerar och Kommunhus AB har under hösten 2018 gjort en granskning av bolagens intern kontroll.

Nämnder

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnder ha antagna regler och anvisningar och en

organisation ska upprättas för den interna kontrollen. I denna granskning har brister upptäckts

gällande detta. Fyra nämnder har redovisat uppföljningen av intern kontroll i ett eget beslutsärende,

fyra nämnder saknar eget beslutsärende och en nämnd har försenad redovisning av uppföljningen.

Kommunstyrelsen har med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärderat

kommunens samlade system för intern kontroll.

Granskningen av nämnders internkontroll 2018 har gjorts genom att bedöma kontrollmoment

utifrån fyra olika delar. En specifik beskrivning finns av de kontrollmoment där brister har hittats i

kontrollen.

· Barn- och utbildningsnämnden

Bedömning kontrollmoment Antal

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 3

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är

gjorda

6

Brister har hittats i kontrollen 1

Ingen kontroll har gjorts 0

Åtgärder vid kontroller med brister

Rutin Kontroll Kommentar/Åtgärd

Vikarieanskaffning Bemanningsenhetens förmåga att

möta barn- och utbildnings-

förvaltningens behov av vikarier

Åtgärder är planerade
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· Bygg- och miljönämnden

Bedömning kontrollmoment Antal

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 3

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är

gjorda

0

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 0

Ingen kontroll har gjorts 0

· Fastighet- och servicenämnden

Bedömning kontrollmoment Antal

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 15

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är

gjorda

8

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 0

Ingen kontroll har gjorts 0

· Fritidsnämnden

Fritidsnämnden redovisar i bokslutet att de haft fokus på förvaltningens implementering av

dataskyddsförordningen GDPR.

Ingen uppföljning av intern kontrollplan har beslutats av nämnden.

· Kommunstyrelsen

Bedömning kontrollmoment Antal

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 8

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är

gjorda

7

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 0

Ingen kontroll har gjorts 0
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· Kulturnämnden

Kulturnämnden redovisar följande i bokslutet: ”Utöver den interna kontrollplanen följer

kulturnämnden upp verksamheten vid fyra uppföljnings tillfällen under året. Däremellan sker

ekonomisk uppföljning vid ytterligare några tillfällen per år.

När det gäller verksamheten så kallar nämnden till sig verksamhetsföreträdare för att få en fördjupad

information om en specifik verksamhet. Det sker efter samråd mellan ordförande och

förvaltningschef. Hur många gånger det sker varierar mellan 2 - 4 gånger per år.”

Ingen uppföljning av intern kontrollplan har beslutats av nämnden.

· Räddningsnämnden

Bedömning kontrollmoment Antal

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 6

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är

gjorda

3

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 0

Ingen kontroll har gjorts 0

· Tekniska nämnden

Bedömning kontrollmoment Antal

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 7

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är

gjorda

12

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 0

Ingen kontroll har gjorts 0
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· Socialnämnden

Bedömning kontrollmoment Antal

Inga avvikelser har hittats i kontrollen 3

Ingen anmärkningsvärd avvikelse har hittats i kontrollen. Vissa mindre åtgärder är

gjorda

1

Brister har hittats i kontrollen. Åtgärder är pågående eller planeras 6

Ingen kontroll har gjorts 3

Åtgärder vid kontroller med brister

Rutin Kontroll Kommentar/Åtgärd

Ej säkerställt att

personlarm fungerar

Säkerställ att det sker löpande

tester av samtliga personlarm

Åtgärder pågår och ytterligare

åtgärder är planerade

Efterlevnad av

bestämmelserna om

systematiskt

brandskyddsarbete (SBA)

Säkerställ efterlevnad av rutin

för SBA

Åtgärder är planerade

Risk för bristande

hantering av

orosanmälningar

Säkerställ att det görs risk och

skyddsbedömningar av barn

och unga som orosanmälts

och att barnet får information

och kommer till tals.

Säkerställa att det finns stöd i

verksamhetssystemet och

rutiner för att hantera

orosanmälning gällande vuxna

Flertalet åtgärder pågår och

ytterligare åtgärder är planerade.

Rutinen kommer att kontrolleras

igen

Risk för brister i social

dokumentation

Säkerställ att regler för social

dokumentation efterföljs

Flertalet åtgärder pågår och

ytterligare åtgärder är planerade.

Rutinen kommer att kontrolleras

igen

Risk för brister i basal

hygien

Säkerställ följsamhet till basala

hygienrutiner

Rutiner finns och inga ytterligare

åtgärder är planerade

Risk för allt för lång

nattfasta

Säkerställ följsamhet till regler

för nattfasta. Baslinjemätning

Rutiner finns och inga ytterligare

åtgärder är planerade
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Slutsats
Vissa brister och förbättringsområden har hittats i kommunens interna kontrollsystem i denna
granskning.

En stor del av det interna kontrollarbetet sker i planering- och uppföljningsprocessen för

styrmodellen. En lärande- och utvecklingsprocess av avvikelser och brister är inbyggd i styrsystemet.

Ett utvecklingsarbete pågår för att förtydliga det övergripande interna kontrollsystemet samt anpassa

intern kontroll till styrmodellen.

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system

för intern kontroll. Syftet med detta är att åtgärder ska genomföras för att förbättra

kontrollsystemet. De brister som upptäckts i denna granskning har lyfts in i det pågående

utvecklingsarbetet av det interna kontrollsystemet. Utvecklingsarbetet förväntas vara klart hösten

2019.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2019-04-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §78 Dnr: KS.2019.45

Uppföljning av intern kontroll 2018, hela kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av
uppföljning av intern kontroll 2018, kommunen som helhet.

Ärendebeskrivning
Nämndernas interna kontroll 2018 har granskats. Granskning har gjorts av
respektive nämnds dokumentation av intern kontrollplan och uppföljningen av
denna samt av beslut om nämndernas godkännande av uppföljningen. Fyra
nämnder har redovisat uppföljningen av intern kontroll i ett eget beslutsärende,
fyra nämnder saknar eget ärende och en nämnd har försenad redovisning av
uppföljning.

Följande granskning är gjord av nämndernas interna kontrollplaner 2018:
1. Vilka kontrollmoment som är genomförda/ej genomförda
2. Vilka kontrollmoment som har avvikelser och brister
3. Om det finns planerade eller pågående åtgärder vid avvikelser eller brister

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet informera sig som om hur bolagens
interna kontroll fungerar och Kommunhus AB har under hösten 2018 gjort en
granskning av bolagens intern kontroll.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll. Syftet med detta är att åtgärder ska genomföras för
att förbättra kontrollsystemet. De brister som upptäckts i denna granskning
har lyfts in i det pågående utvecklingsarbetet av det interna kontrollsystemet.
Utvecklingsarbetet förväntas vara klart hösten 2019.

Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontroll 2018, kommunen som helhet, daterat den 7
mars 2019
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 27 mars 2019, § 5

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Fredrik Sveningson (L) och Håkan
Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMTRÄTTSAVTAL

Fastighetsägare Gislaveds kommun (212000-05 14)

332 80 GISLAVED

nedan kallad Kommunen

Tomträttshavare Reftele Näringslivsförening (828500-3946)

Box 26

333 75 REFTELE

nedan kallad Föreningen

Fastighet § 1

Kommunen upplåter till Föreningen med tomträtt, fastigheten Ölmestad

12:2 i Reftele, Gislaveds kommun, Järnvägsgatan, 333 75 Reftele.

Tomträtten sträcker sig över en tid om 20 år, from tillträdesdagen.

Fastighetens belägenhet framgår i bilagd karta, bilaga 1 och uppgår till

ca 700 m2. Parterna är överens om att exakt areal ska fastställas genom

fastighetsreglering. Kommunen ansvarar för och bekostar detta i

samband med avtalets undertecknande.

Byggnader mm §2

På fastigheten finns en byggnad, “Godsmagasinet”, med ett påtagligt

bevarandevärde i och med sitt oförändrade yttre och inre skick.

Godsmagasinet överlåtes i befintligt skick för en summa om 1 krona

genom separat avtal mellan Kommunen och Föreningen. Se detaljer i

bilagt köpekontrakt, bilaga 2.

Godsmagasinet har kulturhistoriskt inventerats, i enlighet med beslut i

KS 2017-09-13, och får inte rivas eller förändras exteriört eller interiört

utan Kommunens medgivande. För en detaljerad redovisning av

Godsmagasinets interiöra och exteriöra kvaliteter, se Jönköpings läns

m useums Byggnadsvårdsrapport 2018:23 av antikvarie, Britt-Marie

Börjesgård, bilaga 3.

Avgäld §3

Årlig avgift för tomträttsavtalet (tomträttsavgäld) uppgår avrundat till

ETTUSEN (1 000) KRONOR och baseras på ett uppskattat markvärde

om 40 kronor per kvm och en avgäldsränta om 4 procent. Avgälden

betalas i förskott av Föreningen efter faktura från Kommunen. Om

avgälden inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta enligt gllande lag på

förfallet belopp till dess betalning sker.

Ändamål §4

Tomträtten får endast användas för Föreningens museiverksamheter 1

form av olika sammankomster och aktiviteter kopplade till

Godsmagasinet som kulturhistorisk plats och byggnad. De kan ske

antingen i egen regi eller i samverkan med andra ideella

föreningar/aktörer och företag i och kring Reftele. Genom att
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Godsmagasinet fungerar som mötesplats för olika kulturella intressen

och generationer, ska Reftelebygden stärkas och dess kulturhistoriska

arv synliggöras och spridas.

Detaljplan §5

Föreningen är införstådd i att fastigheten omfattas av detaljplanen för

Reftele stationssamhälle, antagen 1959-09-12, och att markanvändningen

begränsas till järnvägsändamål. Ändamålet för tomträtten, Föreningens

museiverksamhet bedöms vara förenligt med gällande plan.

Tiliträdesdag §6

Tillträdesdag är bestämd till 2019-05-01.

Underhåll, §7

försäkringar mm Godsmagasinet och eventuella övriga på fastigheten uppförda

anläggningar ska hållas i ett ordnat och vårdat skick av Föreningen. Även

obebyggda delar av fastigheten ska hållas i vårdat skick.

Om något förstörs, brandhärjas eller på annat sätt skadas, ska åtgärder

vidtas inom skälig tid bestämd av Kommunen, för att återuppbygga eller

reparera det som blivit förstört, såvida ingen annan överenskommelse

träffas mellan Kommunen och Föreningen. Det ankommer på

Föreningen att ha erforderliga försäkringar.

Ändring av §8

avgäld Avgälden gäller i lO år från och med tillträdesdagen i § 6. Därefter

regleras avgiften vart tionde år. Överenskommelse om ändring av

avgälden för den kommande tidsperioden får inte träffas senare än ett år

före utgången av den löpande perioden.

Ändring av §9

ändamål Ändring av tomträttens användning får inte ske utan Kommunens

medgivande. Innan sådan ändring sker och om Kommunen anser att det

behövs, ska Föreningen skriva tilläggsavtal med Kommunen angående

avgäld och övriga villkor som gäller vid förändrat ändamål.

Uppsägningav §10

avtalet Tomträttsavtalet får enligt lag inte sägas upp av tomträttshavaren, i detta

fall Föreningen. Kommunen får i sin tur endast säga upp avtalet om det

föreligger synnerliga skäl för att använda marken till annan typ av

bebyggelse. 1 det fall uppsägning sker, uppIiör tomträtten vid utgången av

tomträttens upplåtelseperiod (2039-04-3). Uppsägning ska ske minst

två år och maximalt fem år före periodens utgång.

Inkomsteroch §11

utgifter Föreningen svarar för årlig fastighetsskatt-Iavgift samt andra kostnader

som uppstår på grund av nyttjandet av fastigheten.
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Upplåtelser

Intrång och

nyttjande

Overlåtelse av

avtalet

Inskrivning

§12

Föreningen får upplåta panträtt och nyttjanderätt 1 tomträtten utan

Kommunens medgivande. Servitut eller annan särskild rättighet får

däremot inte upplåtas utan Kommunens medgivande.

§13

Vid behov ska Kommunen eller annan part som har tillstånd, få tillträde

till fastigheten för att kunna dra fram och bibehålla ledningar på

fastigheten eller i direkt anslutning till Godsmagasinet. De skador som

kan uppstå på Godsmagasinet, eller annan anläggning, ska Föreningen ha

ersättning för. Om intrånget sker på sådant sätt att Föreningens

tomträtt inte begränsas, är Kommunen inte ersättningsskyldig.

Om, och på grund av ändring i detaljplan, del av fastigheten tas i anspråk

för gataltrafikändamål eller allmän plats, kan Kommunen nyttja denna

del utan att sänka tomträttsavgälden. 1 dessa fall har Föreningen rätt till

ersättning för eventuella kostnader som uppstått vid gjorda åtgärder.

§14

Vid överlåtelse av tomträtten ska Föreningen anmäla detta till

Kommunen senast tre månader efter att överlåtelsehandlingen

undertecknats.

§15
Inom tre månader från det ätt tomträttsavtalet undertecknats av bägge

parter har Föreningen att ansöka om inskrivning av tomrättsinnehavet.

Eventuella kostnader 1 samband med inskrivningsåtgärden ska bekostas

av Föreningen.

Ovrigt: §16
1 övrigt gäller vad i kap. 13 JB eller eljest 1 lag stadgas om tomträtt.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, där parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Gislaved 20 19-

Fastighetsägare

För Gislaveds kommun

Anton Sjödell

1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Malm Aronsson

KommundirektörND Gislaveds kommunhus AB

Reftele2Ol9-

Tomträttshavare

För Reftele Näringslivsförening

Stefan

Ordförande
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2019-03-27 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §64 Dnr: KS.2019.63 4.3.2

Tomträttsavtal Ölmestad 12:2 i Reftele

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat
tomträttsavtal mellan Gislaveds kommun och Reftele Näringslivsförening.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 om försäljning av Reftele
godsmagasin. Uppdraget landade på mark- och exploateringsavdelningen (MEX)
på tekniska förvaltningen, som i samråd med kommunens lotsande
organisation, påbörjade dialog med näringslivsföreträdare och föreningsliv i
Reftele under 2018 gällande den planerade försäljningen.

Idag har parterna kommit överens om att sälja Reftele godsmagasin för en
symbolisk köpeskilling om 1 krona genom ett så kallat tomträttsförfarande. I
detta fall innebär det att kommunen genom en fastighetsreglering, tillskapar en
avgränsad tomträtt runt godsmagasinet i Reftele om ca 700 m2 av Ölmestad
12:2, som föreningen ansvarar för att hålla i vårdat skick.

Tomträtten löper 20 år i taget och tomträttsavgäld avgår med 1 000 kronor
per år. Villkoren för tomträtten är att tomträttshavaren/föreningen nyttjar
platsen och tillhörande godsmagasin för olika former av museiverksamhet/-
aktiviteter med koppling till Reftele stationssamhälle och järnväg.
Godsmagasinet får vare sig rivas eller förändras exteriört eller interiört utan
kommunens godkännande.

Tomträtten kan aldrig sägas upp, endast överlåtas, vilket innebär att
kommunen genom tomträtten har en förvaltare av byggnaden och platsen för
all framtid. Detta sker samtidigt som tomträttshavaren/föreningen genom
inskrivningsrätten erhåller samma rättigheter som en lagfaren ägare, vilket
innebär att fastigheten kan både pantsättas och belånas vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 februari 2019
Tomträttsavtal med bilagor, daterat 2019-02-24
Översiktlig karta Reftele
Kommunstyrelsens näringsutskott den 12 mars 2019, § 17

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Stefan Nylén (SD), Håkan Josefsson
(C), Magnus Sjöberg (C), Pia Skogsberg (KD), Fredrik Sveningson (L), Mikael
Kindbladh (WeP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §63 Dnr: KS.2017.92

Försäljning av fastighet, Godsmagasinet i Reftele

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat
köpekontrakt för Reftele godsmagasin mellan Gislaveds kommun och Reftele
näringslivsförening.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 om försäljning av
godsmagasinet i Reftele. Uppdraget landade på mark- och
exploateringsavdelningen (MEX) på tekniska förvaltningen, som i samråd med
kommunens lotsande organisation, påbörjade dialog med näringslivsföreträdare
och föreningsliv i Reftele under 2018 gällande den planerade försäljningen.

Med tanke på byggnadens välbevarade yttre och inre, och i enlighet med
kommunstyrelsens beslut den 13 september 2017, utfördes även en
kulturhistorisk inventering av Jönköping Läns Museum under hösten 2018.

Idag har kommunen i samråd med Reftele Näringslivsförening hittat en
gemensam syn på hur godsmagasinet kan överlåtas till annan ägare samtidigt
som man eliminerar risken att den privatiseras och tappar sin ursprungliga
koppling till Reftele stationssamhälle och järnväg.

Med ett tomträttsförfarande, där kommunen överlåter godsmagasinet till
Reftele Näringslivsförening för en symbolisk summa om 1 krona tillsammans
med ett 20-årigt tomträttsavtal med en årlig avgäld om 1 000 kronor, tar
föreningen över ansvaret för fastighetsförvaltandet samtidigt som kommunen
även fortsättningsvis styr ändamålet och nyttjandet av byggnaden och platsen.

Tomträtten kan aldrig sägas upp, endast överlåtas, vilket innebär att
kommunen genom tomträtten har en förvaltare av byggnaden och platsen för
all framtid. Detta sker samtidigt som tomträttshavaren, d.v.s. föreningen genom
inskrivningsrätten erhåller samma rättigheter som en lagfaren ägare, vilket
innebär att fastigheten kan både pantsättas och belånas vid behov.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 februari 2019
Köpekontrakt, daterat 2019-02-24
Tomträttsavtal med bilagor, daterat 2019-02-24
Översiktlig karta Reftele
Kommunstyrelsens näringsutskott den 12 mars 2019, § 16

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Stefan Nylén (SD), Håkan Josefsson
(C), Magnus Sjöberg (C), Pia Skogsberg (KD), Fredrik Sveningson (L), Mikael
Kindbladh (WeP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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KÖPEKONTRAKT

Säljare Gislaveds kommun (212000-0514)

332 80 GISLAVED

nedan kallad Kommunen

Köpare Reftele Närings livsfärening (828500-3946)

Box 26

333 75 REFTELE

nedan kallad Föreningen

Bakgrund/Köpeobjekt §1

Härmed säljer och överlåter Kommunen byggnaden Godsmagasinet 1

Reftele i befintligt skick och på ofri grund till Föreningen. Köpeobjektets

belägenhet framgår av bilagd karta — bilaga 1.

Överlåtelsen sker i samband med Föreningens tecknande av ett

tomträttsavtal med Kommunen för den kommunala fastigheten

Ölmestad 12:2 i Reftele, Gislaveds kommun.

Objektets skick §2

Föreningen har före kontraktets undertecknande beretts tillfälle att

undersöka Köpeobjektets skick.

Detaljplan §3

Köpeobjektet omfattas av detaljplan R 1, lagakraftvunnen 1959-09-12.

Detalj planen är bland annat avsett för järnvägsändamål.

Köpeskilling §4

Den totala köpeskillingen utgör EN il / KRONA.

Köpeskillingen ska erläggas senast i samband med tillträdet.

Tillträde §5

Köpeobjektet tillträds av Föreningen så snart den totala köpeskillingen

erlagts, dock tidigast 2019-05-01 och i samband med tillträdet till

fastigheten Ölmestad 12:2 genom ett tomträttsavtal med Kommunen.

Bygglov, tillstånd, §6

mm Föreningen bekostar samt ansvarar för att ansöka om och följa

erforderliga tillstånd från tillsynsmyndighet eller annan myndighet som

krävs för att bedriva planerad verksamhet.

Gravationsförhållande §7

Kommunen garanterar att Köpeobjektet är fritt från inteckningar.

Hyresavtal §8

Kommunen garanterar att det inte finns några gällande hyreskontrakt

kopplat till Köpeobjektet.
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Försäkring §9

Kommunen står faran för att Köpeobjektet intill tillträdesdagen är

fullvärdeförsäkrad. Inträffar ersättningsgill skada före tillträdesdagen ska

avtalet stå fast. Försäkringsersättning tillkom mer Föreningen.

Villkor §10

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning:

Att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner detsamma

genom lagakraftvunnet beslut.

Att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner upprättat

tomträttsavtal för fastigheten Ölmestad 12:2 genom lagakraftvunnet

beslut.

Vid återgång av köpet ska inte någon ränta eller annan kompensation

utgå.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, där parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Gislaved 2019- Reftele 2019- D-S

Säljaren Köparen

För Gislaveds kommun För Reftele Näringslivsförening

Anton Sjödell Stefan Josefsson

1:e vice ordförande kommunstyrelsen Ordförande

Malm Aronsson

KommundirektörND Gislaveds kommunhus AB

Säljarens namnteckning bevittnas Köparens namnteckningar bevittnas

CL75h4- 6\o6-ccj
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Inledning
Jönköpings läns museum har på uppdrag av Gislaveds kommun 
dokumenterat godsmagasinet i Reftele. Dokumentationen utfördes 
under juni månad 2018 och av antikvarie Britt-Marie Börjesgård. 

Syfte
Syftet var att dokumentera och beskriva byggnaden och dess kul-
turhistoriska värden inför en tänkt framtida försäljning.

Historik
Banan
För att förbinda Halmstad med Södra stambanan togs i slutet av 
1860-talet initiativ till att bilda Halmstad–Jönköpings Jernvägs-
aktiebolag. (Södra stambanan gick ursprungligen Malmö–Jön-
köping–Falköping). Bolaget bildades i januari 1872 och fick sin 
koncession senare under året. Arbetena inleddes 1873 och samma 
år togs beslut att Nässjö skulle bli slutpunkt istället för Jönköping. 
Bandelen Halmstad–Värnamo färdigställdes och invigdes 1877. 
Hela sträckan stod klar och invigdes för trafik i december 1882. Ef-
ter diverse ekonomiska problem tvingades bolaget i konkurs och det 
nya bolaget Halmstad–Nässjö Järnvägs AB, HNJ, bildades 1885.

Ett sidospår med sträckningen Reftele – Gislaved invigdes 1901. 
Att också bygga en nordvästlig linje hade ingått i järnvägsbolagets 
tidiga visioner. Man hade planer på en bana Smålandsstenar – 
Rävlanda alternativt Reftele – Rävlanda, men då Borås – Alvesta 
järnväg, BAJ, fick koncession för sin stäckning föll frågan och det 
blev bara en kortare bibana till Gislaved som kom att byggas.

År 1945 förstatligades HJN Halmstad – Nässjö järnvägar. SJ 
fortsatte till en början trafiken i ungefär samma utsträckning. Per-
sontrafiken på sidobanan Reftele – Gislaved lades ned i början på 
1960-talet. På huvudbanan är persontrafiken fortsatt i drift. Den 
30 september 1991 upphörde godstrafiken på sträckan Reftele – 
Anderstorp. Gislaveds kommun köpte godsmagasinet av Jernhusen 
Fastigheter AB i december 2006.

Ett vykort över stationen i Reftele med stationsbygg-
naden i förgrunden och godsmagasinet i bakgrunden. 
Bilden som anges vara tagen cirka 1927 är hämtad 
från Järnvägsmuseets bildportal, Jvm.KCAC17740.
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Byggnader
I samband med byggandet av banan uppfördes också hus för tra-
fiken i form av stationshus och godsmagasin. I en protokollsan-
teckning från revisorerna 1884 anges flera av byggnaderna ha varit 
relativt enkelt uppförda.

Stationen i Reftele, eller Ölmestad som den ursprungligen hette, 
beskrevs så här: Stationshuset otillräckligt stort; godsmagasinet för 
litet och illa uppfördt så att det icke lemnar nödigt skydd mot oväder 
och inbrott.

I minnesskriften över HNJ från 1950 anges att ett nytt stations-
hus uppfördes 1901 i samband med att banan Reftele–Gislaved 
byggdes, då även bangården utvidgades. Stationshuset ombygg-
des 1938 enligt samma källa. I den kulturhistoriska inventeringen 
över Gislaveds kommun, publicerad 1981, anges att stationshuset 
uppfördes 1876 och tillbyggdes omkring år 1900 med en väntsal 
i öster. Det är förmodligen uppgifter gällande tillbyggnaden som 
avses i HNJs jubileumsbok, då det i Järnvägsmuseets digitala arkiv 
finns ett fotografi över stationshuset, daterat 1886 och som visar 
stationsbyggnaden före tillbyggnaden uppfördes.

Vad gäller godsmagasinet kan man anta att det uppfördes i sam-
band med att bibanan till Gislaved anlades och spårområdet utvid-
gades 1901. Godsmagasinet är snarlikt magasinet i Smålandsstenar 
som uppfördes 1903 i samband med att stationen där återuppfördes 
efter en brand. Magasinet i Smålandsstenar är dock något större, 
då det har tre lastportar på långsidan.

Vad gäller andra referenser till eventuella bevarade magasin längs 
linjen eller möjlig arkitekt har inte funnits utrymme att utreda då 
uppdragets begränsade tid har inte medgivit någon tid för djupare  
arkivsökningar.

Godsmagasinet med spårområdet i förgrunden. 
Bilden visar det omfattande spårområdet och anges 
vara tagen omkring 1930. Den är hämtad från Järn-
vägsmuseets bildportal, Jvm.KBEBO1150.
Foto: A. Härenstam.
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Beskrivning
Området
Järnvägsstationen i Reftele ligger naturligt centralt i samhället, 
då orten har etablerats kring järnvägen. Eftersom banan är i drift 
utgör stationsområdet alltjämt en välbesökt samlingsplats. Gods-
magasinet ligger öster om stationsbyggnaden, som numera är pri-
vatbostad, parallellt med järnvägsspåret. En busskur har uppförts 
vid gatan söder om godsmagasinet och i anslutning till det tidigare 
lastområdet.

Reftele station 1989, medan den fortfarande var 
bemannad. Foto: Marcus Tellerup.

Numera är spåret närmast godsmagasinet och sta-
tionen borttaget. Foto juni 2018.
Om man jämför bilderna från olika tider är byggna-
den i stort sig lik, dock har målningen av fönster och 
snickerier förändrats. På den äldsta bilden är föns-
terbågarna mörka med vitmålade foder och andra 
snickerier. På fotografiet från 1980-talet är fönstren 
rödfärgade och snickerierna förenklade. Numera är 
fönstren blåmålade.
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Byggnaden

Exteriör
Godsmagasinet är uppfört i en regelkonstruktion av trä. Byggna-
den är rödfärgad och klädd med liggande fasspontpanel på lång-
sidorna, närmast under takfoten är panelen stående med spetsade 
kortändar och gavlarna är klädda med lockläktpanel. Sadeltaket 
är täckt av sinuskorrugerade eternitskivor. På det södra takfallet 
finns en skorsten av tegel, murad med en markerad bas och krona. 
Takfoten är kraftigt utspringande och taktassarna stöds av konsoler. 
Takfoten har genom sin utformning utgjort ett enkelt väderskydd 
över lastbryggan i söder respektive lastkajen åt norr. 

På respektive långsida finns två par dubbla lastportar och i väster  
en dörr in till byggnadens kontorsdel. Portarna är klädda med sma-
lare liggande fasspontpanel, utsidan är blåmålad. Färgen är kritad 
så den upplevs vara blågrå. På västra gaveln mot stationsbyggna-
den ligger expeditionslokalen, den nås genom en dörr klädd med 
karosseripanel. Dörren har ett överljus. Det smalare öppningsbara 
sidopartiet har på utsidan lagats med vitmålad stående ohyvlad pa-
nel. Fönstren är småspröjsade. På den västra gaveln finns två stora 
fönster, placerade över varandra, det övre fönstret är dolt bakom en 
plywoodskiva. I magasinsdelen av byggnaden sitter fönstren högt, 
i princip i linje med portarnas överljus. Vid den östra väggen finns 
ett cykelställ under ett enkelt skärmtak.

Byggnadens indelning med expedition i väster och 
magasin i öster är även läsbar exteriört, då fönstren 
sitter lägre i väster och panelen följer den lägre golv-
nivån i den delen. Laskajen på byggnadens sydsida 
utgjorde in- och utlastning för tyngre gods. Trappan 
i anslutning till lastkajen saknas, annars är godsma-
gasinet i stort helt intakt. Spår i muren visar trappans 
tidigare lopp.



9BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2018:23 

Interiör
Från ingången i väster kommer man in i expeditionslokalen. Ex-
peditionen ligger i princip i marknivå med ett lågt steg in. Golvet 
är gjutet med en kantlist av metall i steget. Väggarna är klädda 
med en stående pärlspontpanel, förutom den nedre delen av väg-
garna åt väster respektive norr som är beklädda med liggande 
panel som en avslutning mot den gjutna sockeln. Även taket är 
klätt med pärlspontpanel utom ett parti i öster som är ersatt med 
en fasspontpanel. Väggar och tak är målade i en enhetlig ljus grå 
kulör (ungefär NCS S 2502-Y), den avvikande väggbeklädnaden i 
öster är dock målad i en mörkare grå ton. Den fasta inredningen är 
struken i en mörkgråkulör. (blågrågrön ungefär NCS S 5502-G).

Till höger innanför dörren sitter ett äldre elskåp. En gjuten 
trappa leder in till magasinet och vid vilplanet till denna finns vid 
den norra väggen en platsbyggd gråmålad pulpet. Vid pulpeten 
finns äldre bevarade anslag och handskriven tåginformation, i dess 
lådor finns vidare fraktlappar för olika typer av gods och andra 
blanketter från tiden då byggnaden var i drift. Det nu förspikade 
fönstret framför pulpeten gav tidigare överblick över spårområdet. 
Flera rutor i innerbågen saknas.



10 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2018:23

Vid sidan om trappan, på ett lågt podium står en golvvåg från 
Lindells vågfabrik i Jönköping av typ 11407. Vågen som är fullt 
funktionsduglig, väger upp till 250 kg. Längs väggarna i öster och 
väster står öppna omålade platsbyggda hyllor.

I dörröppningen in till magasinet sitter en spegeldörr med glasat 
överparti. I sydöstra hörnet finns en vitmenad murstock med en 
nisch efter tidigare kamin. Hålen för rökkanalerna är igenputsade.  
På den norra väggen i anslutning till trappan samt innanför dörren 
på den västra väggen sitter två plåtinklädda flänsradiatorer.

I söder finns ett litet separat personalutrymme som inrymmer 
tre klädskåp av plåt samt ett skrivbord. Väggarna är klädda med 
masonite.

Personalutrymmet med dess klädskåp. Rummet här-
bärgerar också lite annat material utan direkt koppling 
till byggnaden.



11BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2018:23 

Bevarade anslag och blanketter bidrar till byggnadens 
autenticitet och förståelsen och upplevelsen av den 
gångna verksamheten. Enkla med betydelsbärande 
föremål som förstärker den tidskapsel som byggna-
den utgör.
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Magasinsdelen är cirka 17,5 x 8 meter. Väggarna är oisolerade 
och träpanelen är omålad invändigt. Den synliga takbotten består 
av smal pärlspontpanel. De triangelformade takstolarna vilar på 
hammarbandet. I princip vid varannan stolpe finns en förstyvning 
i form av plank på vardera sidan av stolpen/takstolen.

Magasinshallen har fyra dubbla lastportar, två portar vetter åt 
spåren i norr och två mot gatan i söder. Portarna löper på vägg-
hängda skenor och de låses på insidan med enkla smidesklinkor. 
Golvet är gjutet. På norra sidan av golvet finns gulmålade fackmar-

Portarna reglas från insidan md enkla smidesbeslag.

Till vänster i bild, på golvet mellan portarna kan man 
ana de gulmålade fackmarkeringarna.
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keringar. Det finns två träluckor i det gjutna golvet för övervakning 
och kontroll av de mekaniska växlarna som löper under golvet. Den 
i öster är öppningsbar medan den i väster är igenspikad.

I söder, i anslutning till den östra lastporten finns en i golvet 
nedsänkt våg. Vågen väger laster upp till 1000 kg och är tillverkad 
vid Lindells vågfabrik i Jönköping. Bredvid vågen, mot den södra 
väggen finns en liten väggfast expeditionspulpet. Belysningen i lo-
kalen är i form av takhängda äldre armaturer av industrikaraktär.  
Det är genomgående samma typ av armaturer i hela byggnaden.

Vid västväggen mot expeditionen och mot den norra väggen 
finns flera platsbyggda skåp med enkla brädhyllor. I väster över 
expeditionsdelen finns ett loft som nås via en brant trappa. Vid 
sidan om trappan löper murstocken till kaminen i expeditionen. 
Lokalen får dagsljus via de på långsidorna högt sittande smala 
fönstren och större småspröjsade fönster på gavlarna. Fönstret åt 
väster är dolt bakom en skiva.

Trappan upp till loftet. Bakom trappan och vid sidan 
om dörren in till kontoret skymtar de platsbyggda 
skåpen. Muren i förgrunden utgjorde den enda vär-
mekällan i rummet.

Den väggfasta skrivpulpeten vid golvvågen. Notera 
att pennan sitter kvar i sin spiral.
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Vid en undersökning av väggarna noterades att det står 1925 
målat med röd färg på norra väggen. På den på östra väggen sitter 
brädor för två enkla fack med texten ”Mörkläggningsplattor för fgm 
och lgm” respektive ”Mörkläggningsplattor” noterad. På den södra 
väggen sitter en handskriven skylt Davidssons Eftr och en bräda är 
märkt Stationshusets Tjänstelokaler.

På brädan som skapar ett enkelt fack står att läsa 
Mörkläggningsplattor. Plattorna användes under 
andra världskriget för att täcka för fönstren.

De takhängda armaturerna är av industrikaraktär och 
troligen från 1930-talet. 

Davidssons Eftr tillhörde troligen ett av de företag 
som regelmässigt mottog fraktgods och därför hade 
en egen ficka i magasinet. 
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Värdering
Godsmagasinet i Reftele är en till synes enkel byggnad men ma-
gasinet är påfallande oförändrat och står som ett äreminne över 
en svunnen järnvägsepok. Magasinet utgör en del av den samlade 
järnvägsmiljön tillsammans med stationshuset och spårområdet. 
De båda välbevarade byggnaderna förstärker varandras kulturhisto-
riska värden och den pågående järnvägstrafiken gör att de dessutom 
finns i en levande kontext.

Godsmagasinet är bevarat både i dess yttre och inre. Fasta och 
lösa inventarier är bevarade, vilket bidrar till att ytterligare för-
stärka byggnadens autenticitet och kulturhistoriska värde. De lösa 
inventarierna i form av skrivna anslag, noteringar och blanketter 
är enkla föremål men de ger ett värdefullt historiskt djup. De för-
medlar järnvägshistoria och lokalhistoria, det är ett stycke svensk 
modern historia i det lilla formatet.

Dokumentationen är beställd inför en kommande försäljning. 
För att skydda byggnadens kulturhistoriska värden bör kommu-
nen prioritera en köpare som kan tänka sig bevara lokalen i dess 
ursprungliga skick, att ta hand om fasta och lösa inventarier samt 
återställa skadade detaljer så som det temporärt lagade sidopartiet 
av dörren och söderslagna fönsterrutor.

Byggnaden omfattas utifrån sina kulturhistoriska värden av vissa 
varsamhetskrav. Plan- och bygglagen reglerar frågor vad gäller bland 
annat underhåll (PBL 8 kap 14§), ändring (PBL 8 kap 17§), förbud 
mot förvanskning (PBL 8 kap 34§). En huvudregel är att underhåll 
ska anpassas till byggnadens historia och kulturhistoriska värde.

Några karaktärsdrag att ta särskild hänsyn till vid framtida 
bygglovshantering och förvaltning:

- tak- och fasadmaterial, färgtyp och kulör
- det kraftiga takutsprånget
- fönstrens och portarnas utformning och placering
- lastbryggorna på respektive långsida
- fasta inventarier

Skjutportarna glider på skenor.
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Sammanfattning
Länsmuseet har på uppdrag av Gislaveds kommun dokumente-
rat godsmagasinet i Reftele. Magasinet, som troligen är uppfört 
omkring år 1900, är mycket välbevarat både i dess yttre och inre. 
Magasinet utgör en del av den samlade järnvägsmiljön tillsammans 
med stationshuset och spårområdet.

Att både fasta och lösa inventarier så som pulpeter, vågar, frakt-
lappar och handskrivna skyltar från brukstiden finns kvar i lokalen 
förstärker byggnadens kulturhistoriska värde och förmedlar ett 
historiskt djup.

Administrativa uppgifter

Jönköpings läns museums dnr: . . . . . . . . . . . . . 139/2018

Fastighetsägare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gislaveds kommun

Dokumentation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt-Marie Börjesgård

Rapportansvarig: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt-Marie Börjesgård

Rapportgranskning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anders Franzén

Län: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jönköpings län

Kommun:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gislaveds kommun

Socken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reftele socken

Fastighetsbeteckning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ölmestad 2:12

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

Referenser på webben

www.bangardar.se/kartor

www.historiskt.nu, www.historiskt.nu/bandata

www.samlingsportalen.se (bilder tillhörande Järnvägsmuseet i Gävle)

www.jarnvag.net

Tryckta källor och litteratur

William-Olsson, William, Fries, Per. 1950. Halmstad Nässjö järnvägar 
och näringslivet i deras trafikområde. Halmstad.

Jönköpings läns museum. 1981. Kulturhistorisk utredning och bevarande-
förslag för Gislaveds kommun. Gislaved.





Jönköpings läns museum har på uppdrag av Gislaveds 
kommun dokumenterat godsmagasinet i Reftele. Magasinet 
uppfördes av Halmstad–Nässjö Järnvägsaktiebolag HNJ 
omkring år 1900.

Byggnadsvårdsrapport 2018:23
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2019-04-10 1(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §80 Dnr: KS.2017.279 1.9.1

Fråga om tillstyrkan av vindkraftverk på Frostnäs 1:1 Burseryd - Hult
2:30 samt Guaström 1:4 i Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka
vindkraftverk 2, 3 och 4 i den föreslagna vindkraftparken på fastigheterna
Frostnäs 1:1, Burseryd Hult 2:30 samt Guaström 1:4, samt föreslår
kommunfullmäktige besluta att avstyrka vindkraftverk 1 på fastigheten Frostnäs
1:1 i den föreslagna vindkraftparken med hänvisning till riktlinjen i den
kommunomfattande översiktsplanen om vindkraftparkers avstånd till tätort,
samt att skriva in i PM:et att det är bra att företaget Ramström Vind jobbar
med bygdepeng.

Reservation
Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, har begärt
kommunens yttrande om tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ inför
tillståndsprövning av vindkraftpark på fastigheterna Frostnäs 1:1, Burseryd-Hult
2:30 samt Guaström 1:4 i Gislaveds kommun.

Tillstånd till en anläggning för vindkraft kan endast beviljas om kommunen där
anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det. I Gislaveds kommun tas beslut
om tillstyrkan av kommunfullmäktige.

Företaget FR Ramström Vind AB ansöker om att få uppföra en vindkraftpark
om fyra verk öster om Brseryds tätort. Vindkraftverken är 230 meter höga,
har en sammanlagd effekt på 16,8 MW och har en beräknad årsproduktion på
65 GWh.

Den föreslagna parken ligger i linje med kommunens inriktningsbesut i
klimatstrategi och energistrategi. Förnybar lokal energiproduktion utgör en
grundläggande förutsättningar hållbar utveckling. Den beräknade
årsproduktionen skulle utgöra ett betydande tillskott till lokalt producerad
förnybar energi.

Hur och var vindkraftverk lokaliseras styrs av den kommunomfattande
översiktsplanens riktlinjer. Parkens påverkan på människors hälsa, natur och
miljö kan inte bedömas som betydande. Parkens föreslagna utformning
stämmer däremot inte överens med två riktlinjer i översiktsplanen: dels kravet
på behovsstyrd hinderbelysning, dels kravet på 1000 meters avstånd till tätort.

Riktlinjen om behovsstyrd hinderbelysning måste anses överspelad då
Försvarsmakten har beslutat att inte godkänna denna typ av hinderbelysning.
Syftet med riktlinjen var inte att omöjliggöra etablering av större
vindkraftparker utan att vara ett stöd i utvecklingen att minska störningar från
vindkraftverk. Riktlinjen är därför inte tillämpbar och bör inte beaktas i
bedömningen om tillstyrkan.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 80 (forts.)

Ett av verken, nr 1, uppfyller inte kravet om 1 000 meters avstånd till tätort.
Kommunen har tidigare tillåtit ett vindkraftverk i denna position men innan
riktlinjen fanns och för ett verk som var avsevärt mindre. Vindkraftverkets
lokalisering strider därmed mot den kommunomfattande översiktplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2019
PM Angående begäran om yttrande över fråga om tillstyrkan av vindkraftpark
daterad den 14 mars 2014.
Begäran om yttrande enligt 16 kap 4 § miljöbalken om gruppstation för
vindkraft inom fastigheterna Frostnäs 1:1, Burseryd-Hult 2:30 samt Guaström
1:4 i Gislaveds kommun. Länsstyrelsen i Östergötland.
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken med tillhörande MKB -
Vindkraftpark vid Frostnäs öster om Burseryd, Gislaveds kommun, Jönköpings
län, inklusive bilagor daterad 3 april 2018
Kommunstyrelsen den 27 mars 2019, § 60

Yrkande
Anton Sjödell (M): Att skriva in i PM:et att det är bra att företaget Ramström
Vind jobbar med bygdepeng.

Marie Johansson (S) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Bengt
Petersson (C), Lennart Kastberg (KD) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till
Anton Sjödells (M) yrkande

Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet återremitteras för att innan beviljande av
etableringen av vindkraftverken i Burseryd få till stånd en skrivning om
överenskommelse med det tillståndssökande företaget Ramström Vind, med
en bygdepeng till området inom Burseryds socken. Detta ska skrivas så att det
utgår bygdepeng även om det sker en försäljning av vindkraftverken framgent.
Vi kan inte se att det finns någon skrivning om bygdepeng i ansökan. En vanligt
förekommande nivå på bygdepengar vid vindkraftsetableringar är 0,5 % av
bruttoersättningen för elproduktionen. Vid flera andra vindkraftsetableringar
inom Gislaveds kommun finns avtal om bygdepeng.

Om återremissyrkandet faller yrkas i andra hand avslag på kommunstyrelsens
förslag.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Lennart Kastbergs (KD): Avslag på
Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Mattias Johansson (S): Avslag på Anton Sjödells (M) yrkande och bifall till
Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP)
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
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Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande och Mattias
Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit
Anton Sjödells (M) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och
Mikael Kindbladhs (WeP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunstyrelsens liggande förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Protokoll  

 
Samråd informationsmöte 

6 december 2017 
 
 
Protokoll: Fredrik Tavitian 
Presentation: Björn Hansson 
 
Närvarande:  
Bertil Carlsson -  Frostnäs 1:1 
Rolf Bernroth - Burseryd IF/Granbacken 
Lars Gunnar Larsson – Hult 1:38 
Stefan Mårtensson - Svanabo 1:1  
Gunnar (oläsligt) 
Åke Thelin ? 
Eland Alexandersson, Frostbacka 1:7, Guaström 1:4 
Bo-Andershull (oläsligt) 
Marita Ek Burseryd-hult 2:30 
Samt ytterligare 7 deltagare som inte antecknade sina namn 
 
 
Björn Hansson hälsar alla välkomna.  
 
Introduktion av verksamhetsutövaren samt information om hur ansökningsprocessen går till.  
 
Genomgång av projektet och samrådsunderlaget. Samrådsunderlaget ligger grund för 
presentationen av projektet. Se Bilaga.  
  
Diskussion och frågor efter genomgången. 
 

 Säkerhetsavstånd, iskast? 
Vinkraftverken kommer att utrustas med ett särskilt säkerhetssystem för att förhindra 
iskast. Varningsskyltar kommer trots detta att sättas upp vid tillfartsvägarna. 

 Rörelse av vingarna, hur påverkar det?  
Vingspetsen på ett vindkraftverk rör sig alltid med samma hastighet vid full effekt, vilket 
medför rörelsen upplevs som mycket lugnare på ett verk med stor rotordiameter. 

 40 decibel, ljudet färdas i vindens riktning. Hur påverkar det min fastighet?  
Ljudberäkningarna är utförda som om det alltid blåser från alla håll samtidigt s.k. worst 
case. Det finns bara en bostadfastighet som kommer i närheten av 40 dB- gränsen när 
det blåser sådan vind 

 Arrende fördelning för markägare kring placeringarna! 
Frågan kommer att diskuteras med respektive markägare 

 Varför har ni minskat från 6 verk till 4 verk. Valt större verk istället.  

Bjorn H
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Högre verk gör att man kommer åt vindar med betydligt bättre energiinnehåll. Större och 
högre verk kräver större avstånd mellan verken. 

 Är det ekonomisk försbart med vindkraftverk, större verk och högre upp är 
ekonomiskt försvarbart. Vad kostar det att bygga ett verk, ca 30 mm kr. 

Förslaget ger mer än dubbelt så högt energiutbyte som ursprungsförslaget med sex verk. 

 Varför har ni valt dessa transportvägar.  
Transporter av komponenter till ett vindkraftverk är mycket utrymmeskrävande och 
ställer ofta krav på tillfälliga åtgärder för att klara horisontal- och vertikalkurvor. 

 Avståndet till Smålandsstenar. 
Ca 5 km 

 Saknar en del uppgifter, fastighet…  
Syftet med samrådet är bl.a att inhämta kunskap som kan vara av betydelse för 
prövningen. Det är först när ansökan och MKB är färdig som ärendet är komplett. 

 Har ni bygglov för de sex verken?  
ja  

 Hur fungerar elcertifikaten?  
Fredrik Tavitian redogör för elcertifikatsystemet 
 
Björn Hansson tackar alla för lämnade synpunkter och uppmanar de som vill vara säker 
på att få sina synpunkter beaktade lämnar dem skriftligt. Därefter avslutas mötet.  

 
 
Fr Ramström Vind AB  
 
Fredrik Tavitian 
  
 

 
 



Fastigheter i Gislaveds kommun, Jönköpings län

Frostnäs 1:1 J B Carlsson Hökagården 333 78 Burseryd

2:2 se Frostnäs 2:3

2:3 K O E och I G W Enochson Norra Frostnäs 333 78 Burseryd

3:2 L L och M A-c Kronvall Frostnäs Norrgärdet 333 78 Burseryd

3:6 B C Josephsson Södra Frostnäs 333 78 Burseryd

3:9 J B Kronvall Frotnäs Frisavrån 333 78 Burseryd

3:10 M A-C Kronvall Frostnäs Norrgärdet 333 78 Burseryd

Burseryd 2:52 Gislaveds Kommun 332 80 Gislaved

2:53 Svenska Kyrkan

3:3 S R M och L R Eklund Ågatan 2 333 77 Burseryd

3:4 Alab Sömnads AB Ågatan 1 320 26 Burseryd

3:15 G M H Johansson Skogsvillan 333 78 Burseryd

3:22 L-G Dahlqvist 1502-1529 West Pender street Vancouver, Bc V6g 3J3 Kanada

Burseryds-Hult 1:1 B L Elfinsson och A M E Creutzfeldt Berggr. 8 333 77 Burseryd och Häggv. 6 263 77 Mölle

1:5 N B-O Gull och J A M Axelsson Ågatan 20 333 77 Burseryd

1:6 U J Samuelsson och M U Pettersson Ågatan 22 333 77 Burseryd

1:7 P E Edvardsson Ågatan 18 333 77 Burseryd

1:8 M A Karlsson Ågatan 16 333 77 Burseryd

1:9 Gislaveds kommun 333 80 Gislaved

1:12 F T M Silverhöjd Ö Bruksgatan 18 lgh 1001 333 77 Burseryd

1:13 B L Elfinsson Berggränd 8 333 77 Burseryd

1:17 J K S Josephsson Berggränd 6 333 77 Burseryd

1:21 I L Nilsson Björgränd 7 333 77 Burseryd

1:26 B T Carlsson Björgränd 10 333 77 Burseryd

1:34 E S och M I I Johansson Radhusgränd 13 333 77 Burseryd

1:41 R T Andersson Radhusgränd 12 333 77 Burseryd

1:43 M E och A-S E Larsson Backgränd 11 333 77 Burseryd

1:63 Gislaveds kommun 332 80 Gislaved

1:88 D T och S A-C Nilsson Carlsson Granbacksgatan 14 333 77 Burseryd

2:2 F A Ekeroth Mastvägen 3 A 311 71 Falkenberg

2:15 se B-hult 2:20
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2:17 R F J och J F Aqvilin Ågatan 46 333 77 Burseryd

2:20 Bureryds Idrottsförening Box 41 320 26 Burseryd

2:28 Andelforeningen Diplommalerne 72 Fiskedamsgade 3 St DK-2100 Köpenhamn

2:29 K B Hansson Kvarngränd 1 233 77 Burseryd

2:30 U M Ek Sven Jonsons gata 2C lgh 1103 302 27 Halmstad

Knavrabo 2:1 se B-Götsbo 1:11

Burseryds-Götsbo 1:9 se B-Götsbo 1:17

1:11 A M E och S E G Källner Götsbo Askåsen 333 78 Burseryd

1:17 P_E och L U M Gudmundsson Mellan Götsbo 333 78 Burseryd

1:22 M P Eriksson Stora Götsbo 333 78 Burseryd

2:1 J L M Petersson Lilla Götsbo Marielyckan 333 78 Burseryd

Käringebacka 1:1 G I G Svärd Käringebacka 333 78 Burseryd

Guaström 1:4 se Frostbacka 1:7

1:5 Morten Skovmand Stenvad Bygade 42, 8586 Örum Djurs, Danmark

Frostbacka 1:7 A E V Alexandersson Guström 1, 333 91 Smålandsstenar

Burseryds-Skivebo 1:2 E M och M_E H  Vallentin Skivebo 1 333 78 Burseryd

1:3 A F Unger och J C Hjerp Klopstockstr. 64, 70 193 Stuttgart, Vanåsg. 173 216 20 Malmö

Svanabo 1:1 A S Mårtensson Svanabo333 78 Burseryd

Södra Släthult 1:3 A K Gustafsson Villstad Brotorpet 2, lgh 1001, 333 91 Smålandsstenar

1:11 C_H I Rehn Släthult 20 333 91 Smålandsstenar

1:13 A T Valdemarsson Södra Släthult 50 333 91 Smålandsstenar

1:16 se Sporsbo 1:2

2:4 G A C Rydqvist N Släthult 5 333 91 Smålandsstenar

Sporsbo 1:2 K H D och G A M Gunnarsson Sporsbo 2 333 91 Smålandsstenar

Villstads-Ma 1:10 B-O M och E B M Isbring Ma 20 333 91 Smålandsstenar
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VINDBRUK FROSTNÄS: GISLAVEDS KOMMUN: REMISSINSTANSER 
 
Halmstad City Airport   Tre Hjärtans väg 12, 302 41 Halmstad 
         
Växjö Smålands Airport AB                               Flygplatsvägen 2 35250 Växjö 
  
E.ON Elnät Sverige AB                                       linda-m-svensson@eon.se                                     
  
Gislaveds Kommun  332 80 Gislaved 
  
Trafikverket                                                         551 91 Jököping 
  
Telia Sonera                                                         169 94 Solna 
  
Smålandsstenar Flygfält                                    Box 144, 333 23 Smålandsstenar 
  
Teracom                                                               Box 30150, 104 29 Stockholm 
  
Kommunikationsmyndigheten PTS                 Box 5398, 102 49 Stockholm 
  
Västbo Fågelklubb                                              Hasselgatan 14, 332 32 Gislaved 
  
Försvarsmakten                                                  107 85 Stockholm 
  
Skogsstyrelsen                                                     Jönköpings distrikt, 551 83 Jönköping 
  
Luftfartsverket                                                     601 79 Norrköping 
  
Gislaveds Naturskyddsförening                        Törestorp, 330 21 Reftele 
  
  
 

mailto:jonas.svensson@halmstad.se


 
 

 

 

 

 

Samråd om vindkraftverk på Frostnäs 1:1, 
Burseryd-Götsbo 1:11 samt Guaström 1:4 i 

Gislaveds kommun, Jönköpings län 
 

 

Samråd enligt 6 och 9 kap miljöbalken inför ansökning om miljöfarlig verksamhet för 
uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Frostnäs 1:1, Frostnäs 2:3, Burseryd-Hult 2:30 
samt Guaström 1:4 i Gislaveds kommun. Projektet består av en park med 4 vindkraftverk. 
Projektområdet ligger öster om Burseryds samhälle. Det aktuella projektet är lokaliserat inom 
ett större sammanhängande skogsbruksområde med hög markhöjd och god vindpotential. 
För utbyte av information och synpunkter sker samråd mellan 7 december 2017 och 15 
januari 2018. Fr Ramström Vind AB kommer att ansöka om tillstånd för uppförande av 
vindkraftpark på de aktuella fastigheterna.  Eventuella synpunkter som berör prövningen 
enligt miljöbalken lämnas skriftligen senast 2018-01-15 till Fr Ramström Vind AB, 
Rådmansgatan 7 114 25 Stockholm, lars.hedberg@ramstrom-vind.se eller 
fredrik.tavitian@ramstrom-vind.se. Om synpunkterna gäller särskild fastighet/särskilt projekt 
så bör detta uppges. Efter detta samråd kommer en miljökonsekvensbeskrivning att 
framställas och lämnas in tillsammans med ansökningar om miljöfarlig verksamhet enligt 9 
kap miljöbalken till Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

innan samrådstiden börjar hålls ett informationsmöte. Mötet äger rum onsdagen den 6 

december kl 10,00 i församlingshemmet Burseryd. 

Företrädare för verksamhetsutövaren kommer finnas på plats för att svara på frågor. 

 

Stockholm 2018-11-28 

Fr Ramström Vind AB 

Fredrik Tavitian 
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1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Fr Ramstöm Vind AB har sedan länge arbeta med planer på en vindkraftpark strax 
öster om Burseryds samhälle i Gislaveds kommun. Företaget erhöll tillstånd för att 
uppföra 6 st. 150 meter höga vindkraftverk, om vardera 2,3 MW, inom området 2016. 
 

Utvecklingen av vindkraftverk går ständigt framåt och i dag finns ännu effektivare 
vindkraftverk, som lämpar sig bättre för elproduktion inom skogsområden. Fr Ram-
ström Vind AB vill därför pröva möjligheten att ersätta de sex verken med 4 st. 230 
meter höga vindkraftverk, om vardera 4,2 MW. 
 
Som underlag för det tidigare tillståndet har Fr Ramström Vind AB låtit undersöka 
natur- och kulturförutsättningar, fågelliv och fladdermusförekomst. Inom det berörda 
området. 
 
Vindkraft är en förnyelsebar energiform som under sin produktion av el inte medför 
några utsläpp av skadliga ämnen. Den miljöpåverkan som vindkraften orsakar är lo-
kal och innefattar skugga och ljud från vindkraftverk i drift, en förändring av land-
skapsbilden samt en påverkan på närmiljön vid byggnation av fundament och vägar.  
 
Den svenska riksdagen har satt ett planeringsmål som innebär att vindkraft ska bidra 
med 30 TWh år 2020, vilket jämfört med totala produktionen för 2016 med 15,6 TWh 
innebär att en kraftig utbyggnad är nödvändig de kommande fyra åren för att nå mil-
jömålen. 
 
Gislaveds kommun är enligt sin vindkraftspolicy positiv till vindkraftverk. Gislaveds 
kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle 
med en god livsmiljö för människorna. Vindkraft är en inhemsk och förnyelsebar 
energikälla som inte ger några utsläpp till miljön och som utgör en del i omställningen 
till ett hållbarare 
energisystem. 
 
Huvudprinciperna ska vara att vindkraft ska placeras: 

 Där det blåser mest 

 Där andra väsentliga intressen inte störs 

 I redan påverkade områden 

 Så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som möjligt 

 I första hand i ordnade grupper 
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2 PROJEKTBESKRIVNING 
 
Sökanden 
 
Fr Ramström Vind AB är ett bolag som låter utveckla äga, och driva vindkraftsan-
läggningar i Sverige. 
 
FR Ramström Vind AB  
Rådmansgatan 7 
114 25 Stockholm  
Organisationsnummer 556688-2683  
Kontaktperson: Lars Hedberg  
Mobiltelefon : 070-6668711  
Telefon : 08-4040109  
e-post lars.hedberg@ramstrom-vind.se  
 
 
Etableringsplatsen 
 
Projektområdet ligger öster om Burseryds samhälle. Det aktuella projektet är lokaliserat inom 
ett större sammanhängande skogsbruksområde med hög markhöjd och god vindpotential. 
Terrängen är kuperad med inslag av våtmarker och flera skogsklädda höjder. De närmaste 
platserna med tät bebyggelse är Burseryd i väster och Smålands Stenar i sydost.  Avståndet 
till Burseryd är ca 0,9 km och till Smålands Stenar ca 4 km. Gles bostadsbebyggelse finns 
utspridd i de låglänta partierna runt hela projektområdet.  

 

 
Karta med vindkraftverk och angöringsvägar. 
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Nollalternativ 
 
Ett nollalternativ medför inte några fysiska ingrepp i den lokala natur- och kulturmil-
jön. Landskapsbilden förändras inte och på kort sikt förändras inte heller djurlivet. 
Även påverkan på boendemiljön uteblir. 
 
Ett nollalternativ innebär också att de goda vindtillgångarna i området inte tas tillvara 
och energiproduktionen på 50 000 MWh om året uteblir. Den ström som inte produ-
ceras av vindkraften måste produceras på annat sätt. I värsta fall produceras ström-
men istället via förbränning av fossila bränslen. Konsekvensen blir då att miljön be-
lastas med utsläpp av bl.a koldioxid, (CO2) kväveoxider (NOx) och svaveldioxider 
(SO2) samt ev. utvinning av kol (C). 

 
Detta medför i sin tur bl.a. ökad växthuseffekt och möjligheten att uppfylla regionala, 
nationella och globala miljömål försvåras om vindkraftens positiva effekter för miljön 
går förlorade. 
 
Studerade alternativ 
 
Huvudalternativet innebär att 4 vindkraftverk med max 230 meters totalhöjd uppförs. 
Tornhöjden blir 159 meter, rotordiametern 142 meter och effekten 4,2 MW. Den nya 
tekniken och det högre tornhöjden medför en elproduktion på upp till 5,2 GWh/år. 
Verken kommer att placeras på ett avstånd till omgivande bostäder som gör att rikt-
värdet för buller, 40 dB(A) inte kommer att överskridas. Den höjd som parken är pla-
cerad på medför att området är högre än sin omgivning vilket är gynnsamt för vind-
kraftsetableringar. 
 
En utformning enligt beviljade tillstånd innebär 6 vind-
kraftverk med max 150 meters totalhöjd uppförs. Torn-
höjden blir 98,4 meter, rotordiametern 82 meter och ef-
fekten 2,3 MW. Elproduktionen kan uppskattas till ca 3,0 
Gwh/år. 
 
Huvudalternativet ger förutom ett större energiutbyte en 
anläggning som p.g.a. sin höjd över de turbolenta vin-
darna närmast trädtopparna bättre kan utnyttja vinde-
nergin.  
 
Förutom huvudalternativets två utformningar har ett loka-
liseringsalternativ vid Lida studerats 
 
Vindkraftverken 
 
Vindkraftverkens torn är en hybrid av betong- och stål-
torn, där nedre delen av tornet är av betong och den 
övre delen upp till maskinhuset är av stål. Vindkraftver-
ken målas i ljus antireflexbehandlad färg. 
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Vindkraftverken är utrustade med en trebladig rotor med diametern 142 meter. Ro-
torn rörelse är förhållandevis långsam p.g.a sin storlek, 10,6 varv/minut maximalt. 
Rotorn börjar rotera långsamt vid vindstyrkor på ca 1,5 m/s och börjar leverera ström 
vid när vindstyrkan överstiger 2,5 m/s.  Vindkraftverket når sin fulla kapacitet vid 
vindstyrkor över 13 m/s. Vid vindstyrkor över 28 m/s avtar rotationen succesivt för att 
helt avstanna vid vindar över 34 m/s. 
 
Maskinhuset, som inrymmer bl.a. generator, består av stålstomme med ett hölje av 
glasfiberarmerad epoxi. 
 
Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter skall utrustas med vitt högintensivt, 
blinkande ljus. Detta kan enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2013:95 dimras 
från 100 000 cd (candela) vid dager ner till 2 000 cd på natten,  
 

Fundamenten, vars diameter är 25 meter och höjd 4,6 m, grundläggs cirka 4 meter 
under markplan. Före byggnation görs en geoteknisk undersökning för att fastställa 
de geologiska förutsättningarna för fundamentgrundläggning på den aktuella platsen. 
 
Transformatorn till respektive vindkraftverk är antingen inbyggd eller placerad intill 
vindkraftverket. För samtliga verk behövs en gemensam transformatorstation i an-
slutning till kraftnätet. Ledningsdragning följer tillfartsvägarnas sträckningar. Kablar 
läggs i skyddsrör, nedgrävda i vägarnas slänter. Anslutningspunkt till kraftnätet finns 
sydost om Burseryds samhälle. 
 
Vindkraftverken föreslås få följande placering enligt koordinatsystem Sweref 99 TM: 
 
 Nord öst höjd 
WEC 1 6340061 397306 150 
WEC 2 6340450 397802 170 
WEC 3 6341633 399197 175 
WEC 4 6341608 399890 190 
 
Vägar och transporter 
 
För att nå de planerade vindkraftsplatserna erfordras vägar som anpassas till de 
speciella transporter som krävs under byggskedet.  Det befintliga vägnätet av skogs-
bilvägar kommer huvudsakligen att användas, men vissa åtgärder såsom breddning, 
justering av kurvor horisontellt och vertikalt kan komma att behövas. Liksom undanrö-
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jande av hinder vid trånga passager och skarpa kurvor. De planerade vägsträckning-
arna framgår av kartan på sidan 4 men den kan komma att ändras efter utförda in-
venteringar för att undvika våtmarker eller områden med höga natur- eller kulturvär-
den. 
 
I anslutning till vindkraftverken behövs, förutom vägar, även yta till fundament, 
transformatorer samt uppställningsplats för kran och servicefordon.  Kranplatserna 
som behövs för uppförandet av vindkraftverken förväntas uppta cirka 3 800 m2 var-
dera. Dessa kommer behållas under hela drifttiden, då de behövs vid vissa under-
hållsarbeten eller reparationer. Dessutom behövs tillfälliga hårdgjorda ytor för upp-
läggning av material under byggskedet. 
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Byggskedet 
 
Arbetet inleds med vägförstärkningar och vägbyggande. Sedan påbörjas utgrävning-
en av gropar för gravitationsfundamenten. Fundamenten är klara ca 5 veckor efter 
sista gjutningen. 
 
När fundamenten är klara kan resningen av verk påbörjas. Invid verken anläggs en 
uppställningsplats. Uppställningsplatsen skall ha plats för kranar för resning av torn 
och montering av navhus. Denna skall också inrymma en hinderfri plats för uppställ-
ning och avlastning långa fordon med vindkraftverkens komponenter, rotorblad ma-
skinhus och torn. Resningen sker med en större mobilkran och en mindre hjälpkran. 
Tornet lyfts upp i sektioner sedan lyfts maskinhuset och sist rotorn. Resningen av ett 
vindkraftsverk tar ca en vecka. Aggregaten kan kopplas till elnätet och tas i drift efter 
genomfört driftsättningsprogram. Den totala byggtiden för vindkraftsparken är drygt 
ett år. 
 
Kablarna transporteras till förläggningsplatsen på kabeltrummor, vardera rymmande 
cirka en kilometer kabel. Förläggningen sker inom ett cirka sex meter brett arbetsom-
råde. Bredden behövs bland annat för att få plats med grävmaskin och schaktmas-
sor. Inom arbetsområdet grävs med maskinen ett dike för kabeln. Beroende på mark-
förhållandena och jorden varierar djupet på diket mellan 1 till 1,5 meter. Podsolen 
separeras från övrig jord. Om möjligt plöjs kablarna ner. Kablarna dras ut och skar-
vas innan återfyllning av kabelschaktet sker. Ev. dräneringar och övriga skador åt-
gärdas. Arbetet avslutas med markberedning. 

 
 
Anläggandet av vindkraftsverken medför ca 900 transporter, varav ca 80 transporter 
behövs för att få dit 4 verk. För att iordningställa vägarna inom området behövs ytter-
ligare upp till 400 transporter. 
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Driftskedet 
 
Vindkraftverken är helt automatiska och fungerar större delen av året. Generellt be-
räknas vinden vara tillräcklig för att producera el 80 % av årets 8760 timmar. Besök 
på respektive verk kommer att ske för service ca fyra gånger per år. Vindkraftverken 
är direktdrivna och innehåller därför inte någon växellådsolja. Avfall och kemiska pro-
dukter kommer att hanteras så att varken mark, vatten eller grundvatten kommer att 
förorenas. Vid hantering av farligt avfall kommer avfallsförordningen (2001:1063) till-
lämpas. Ev. störningar från vindkraftverken på radio- och tv-mottagningar kommer att 
åtgärdas av verksamhetsutövaren. 
 
Verken kan alstra två typer av ljud dels mekaniskt dels aerodynamiskt. Det meka-
niska ljudet kan komma från bl.a. växellådan mm. Detta ljud har i moderna verk i stort 
eliminerats med isolering av maskinhuset och elastisk montering av växellådan. Vald 
typ av verk saknar växellåda. Det aerodynamiskt ljudet kommer från rotorbladen. 
Detta ljud är mest påtagligt vid vindhastigheten 8 m/s. Vid lägre vindhastighet sjunker 
ljudnivån och vid högre kommer bakgrundsbruset, vindens tag i vegetation och 
byggnader, att maskera vindbruset från verken. Under driftskedet kommer transpor-
terna till och från området enbart utgöras av ett mindre antal drifts- och underhålls-
transporter per år. 
 
Avvecklingsskedet 
 
Ett vindkraftverks livslängd beräknas till cirka 25 år. Livslängden kan förlängas ge-
nom att vissa komponenter såsom rotorblad, växellåda och generator, byts ut eller 
uppgraderas, Eventuellt kan verken komma att bytas mot en ny generation vindkraft-
verk då de tjänat ut.  
 
När driften upphör skall vindkraftverkens komponenter återvinnas och platsen åter-
ställas på verksamhetsutövarens bekostnad och ansvar. Det innebär att skogsbruks-
verksamheten ska kunna återupptas efter att vindkraftverket monterats ned och fun-
damentet avlägsnats i den omfattning som krävs för skogsbrukets behov. Påverkan 
av en vindkraftsanläggning är i det närmaste fullständigt reversibel vilket innebär att 
effekterna upphör helt efter verksamhetens upphörande. Nedmonteringen och åter-
ställandet av platsen medför liksom vid bygg-tiden några dagars transport och ned-
monteringsarbete. Utöver avgaser från transporter och kortvarigt slammer kan även 
detta ske utan några påtagliga miljökonsekvenser. 
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3 MILJÖKONSEKVENSER 
 
Synlighet och påverkan på landskapsbild 
 
Landskapet förändras vid etablering av vindkraft. För att utnyttja energin så effektivt 
som möjligt kommer vindkraftverken, med upp till 230 meters totalhöjd, att placeras 
på lokala höjder. De kan därför komma att vara synliga på långt håll och på så sätt 
påverka landskapsbilden. Till följd av att området är kuperat och skogbeklätt samt att 
närmaste bebyggelse är belägen relativt långt bort, bedöms dock påverkan bli be-
gränsad. En vindkraftsetablering skapar en visuell påverkan på ett mycket stort om-
land. Väderleken och årstiden har ofta en avgörande betydelse. Vid mulet, dimmigt 
och grått väder är sikten dålig och de blir svårare att urskilja. Skillnaden i totalhöjd på 
verk av den här storleken spelar ofta en mindre roll på synbarheten.  
 
På långt avstånd, 8 km eller längre (traktnivå), ”smälter” verken ofta samman med 
horisonten och blir tydliga endast i mycket klart väder.  
 

 
 
På mellanavstånd, 2-8 km (närområdesnivå) blir verken mycket synliga om inget 
finns i förgrunden som skymmer siktlinjen.  
 

 
 
På mycket nära håll (platsnivå), det område inom vilket verken och dess kringan-
läggningar, såsom angöringsvägar, transformatorbyggnader etc. kan upplevas på 
mycket nära håll, blir endast basen av kraftverken synliga och betraktaren måste 
vända huvudet uppåt för att se hela verket.  
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Från alla avstånd kommer vindkraftverken att döljas om betraktaren står bakom en 
skogsdunge, en hög häck, en hög byggnad eller en höjd som är högre än ögonhöj-
den. Inom skogsområdet kan det vara möjligt att se de planerade vindkraftverken 
från öppna högt belägna platser som bergknallar myrar eller slutavverkningsytor. 
 
 
Riksintressen, Natura 2000 
 
Inga riksintressen för naturvård eller kulturminnesvård finns i närheten av vindkraft-
parken. Närmsta områden är: 
 

 Fegenområdet som är beläget ca 7 km väster om vindkraftsparken är av riks-
intresse för naturvården, naturreservat samt natura 2000-område enligt både 
fågel- och habitatdirektiven. 

 Kyrkomiljöerna vid Sandvik, ca 6 km väster om projektområdet samt vid Vill-
stad ca 6 km öster om projektområdet är av riksintresse för kulturmiljövården. 

 
Strandskydd / Vattendrag 
 
Inga vindkraftverk ligger inom strandskyddsområde. En av tillfartsvägarna passerar 
över Yebäcken. Bron över vattendragen kan behöva förstärkas, vilket företrädesvis 
kommer att ske med provisorisk stålbro.  
 
Vattenområden 
 
Uttersjön och Kroksjön kalkas regelbundet med helikopter, vilket kräver ett visst av-
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stånd till vindkraftverken av flygsäkerhetsskäl. 
 
Naturmiljö 
 
Naturmarken har inventerats 2013 av SUNDH MILJÖ, Lennart Sundh. 
 
Omgivningen till den planerade vindkraftparken utgörs av skogslandskap som brukas 
rationellt. Detta är inget unikt idag men det som skiljer detta område från de flesta är 
att stormen Gudrun mer eller mindre jämnade skogen med marken då den drog fram 
i januari 2005. Flacka myrar som här representeras av tallsumpskog, högmosse och 
gransumpskogar, omges av ett moränlandskap som höjer sig från söder mot norr. 
Topografin är kullig även om den norra delen från Frostamossen och kan karakterise-
ras som en enda lång uppförsbacke. Nivåskillnaderna från Hökagården och Frostnäs 
till det fjärde verket längst i norr är ca 40 meter. 
 
Inom det inventerade området domineras skogen av planterad granskog i olika gene-
rationer. Floran utgörs av hyggesvegetation utan naturvärden. De mest intressanta 
delarna från naturvårdssynpunkt är utan tvekan samtliga öppna mossar samt de om-
givande tallmossarna och gransumpskogarna. Även de mycket marginella partier 
som utgör laggkärr (dikade) och orörd sumpskog av rikare typ är värda att bevara för 
framtiden. Man ska dock komma ihåg att utöver hyggeslandskapet och gransuccess-
ionerna slås man också av det faktum att all myrmark är mer eller mindre dränerad. 
Diken finns överallt t.o.m. på mossarna där någon vinst av ingreppen knappast kun-
nat räknas hem av brukaren. Avvattningen av landskapet tillhör dock den tid då detta 
förordades starkt av myndigheterna. Idag är skälen för fortsatt dränering eller ens 
underhåll små. Istället förordas naturlig igenväxning av dikena i syfte att minska ris-
ken för översvämningar nedströms och för att bevara växt och djurliv samt ett öppet 
landskap på högmossarna. 
 

 
Djurliv 
 
Fågelinventeringen utfördes 2013 av SUNDH MILJÖ, Lennart Sundh. En komplette-
rande fågelinventering utfördes sommaren 2017 
 
Fågellivet i Burseryd utgörs av en förväntad sammansättning av vanligare svenska 
häckfåglar knutna till hyggessuccessioner i mosaik med mossar och kärr. Som på de 
flesta ställen så finns här även stora arealer hyggessuccessioner beroende på att 
trakten var en av de hårdast drabbade i samband med orkanen Gudrun. Inslaget av 
död ved är i partier tämligen stort. Skogshöns förekommer men stammarna är svaga 
och förekomsten av rovfåglar är litet. Områdets myrmarker representerade genom 
öppna högmossar, tallmossar och gransumpskogar utgör ändå en resurs för det lo-
kala fågellivet. 
 
Brun kärrhök sågs flyga över området vid ett tillfälle. Arten häckar företrädesvis i få-
gelsjöar med bladvass men kan också välja mindre dammar och fuktiga videbuskage 
för sin häckning. Inom området saknas lämpliga häckningsmiljöer. I Sverige har 
bruna kärrhöken ökat under de senaste 30 åren även om populationskurvan tenderar 
att plana ut. 
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Orre förekommer i området men bara med en svag stam. Observationerna av orre 
utgörs av fynd av spillning på Frostamossen den 24 april. 6 maj hördes minst två 
tuppar spela på Frostamossen. Den 25 maj hördes också orre spela från hyggena 
öster om Kroksjön. Senare under dagen stöttes en tupp i samma område. 
 
Tjäder förekommer inom området men bara med en försvagad stam jämfört med för-
hållandena för några decennier sedan. Spillningshögar hittades på flera olika platser 
vid de tre inventeringarna. Tjädern är en utpräglad skogsfågel som kräver stora area-
ler skogsmark, gärna orörd och med frånvaro av störningar. Idag råder motsatsen i 
området då Gudrun fällde merparten av skogen samt att den idag brukas rationellt 
och intensivt 
 
Trana förekommer med ett eller några par i omgivningen till vindparken.   
 
Spillkråka förekommer i omgivningarna till vindparken med två eller tre par, från 
söder/sydväst till norr. 
 
Tornseglare sågs jaga över området. 
 
Göktyta hördes en tytande i den norra delen av området. Här kan det röra sig om en 
flyttande fågel eller en revirhävdande hane. 
 
Fladdermusinventeringen utfördes 2014 av Graptolit, Johan Eklöf. 
 
Totalt 7 arter fladdermöss upptäcktes i det undersökta området: stor fladdermus, 
nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, långörad fladdermus, vattenfladdermus, frans-
fladdermus och mustasch-/brandts fladdermus. Det sistnämnda artparet kan inte skil-
jas åt och benämns som en art. Denna var också den mest spridda och noterades på 
11 av 15 autoboxar, men räknas inte som känslig för vindkraftsutbyggnad då den inte 
jagar i fria luften. Nordisk fladdermus och dvärgfladdermus noterades på 10 boxar 
vardera och dominerade stort i antal inspelningar, särskilt söder om de tilltänka vind-
kraftverken, vid Hökagården och Norra Frostnäs, men även i Ma och Släthult. Trolig-
en finns kolonier av dvärgfladdermöss vid Hökagården såväl som i Norra Frostnäs.  
 
Den manuella inventeringen gav också ett stort antal dvärgfladdermöss vid gården i 
Svanabo och även här finns en trolig koloni. Både nordisk fladdermus och dvärgflad-
dermus räknas till de mer känsliga arterna för vindkraft, men är samtidigt Sveriges 
vanligast förekommande arter. Ytterligare en vanligt förekommande art, i landet såväl 
som i projektområdet är långörad fladdermus. Den noterades på platser och var sär-
skilt talrik vid Hökagården. Långörad fladdermus jagar ofta tyst och kan därför vara 
underskattad i undersökningen, men arten räknas inte som vindkraftskänslig. Övriga 
arter noterades på tre eller färre boxar och i låga antal. Den vindkraftskänsliga stor 
fladdermus kunde bara konstateras i tre inspelningar i Norra Frostnäs samt vid ett 
tillfälle under den manuella inventeringen. Värt att konstatera är också förekomsten 
av den rödlistade fransfladdermusen, vilken förekom på två platser. Arten är dock 
inte vindkraftskänslig och inget tyder på att den har yngelkolonier i området. Överlag 
var fladdermusaktiviteten låg närmast de tilltänkta verken men mycket hög kring går-
darna söder om. Av vindkraftskänsliga arter kunde endast de vanligaste konstateras 
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och sannolikt kommer inte fladdermusfaunan i stort påverkas av vindkraftsutbyggnad. 
Men etablering av vindkraft kommer att förändra miljön och möjligen också fladder-
mössens rörelsemönster, genom tillfartsvägar och förändring av landskapsbilden. Det 
kan därför vara viktigt att kontrollera hur fladdermössen kring Hökagården/Frostnäs 
kommer att röra sig i vindkraftsområdet. Sammanfattningsvis kommer fladdermus-
faunan inte att påverkas i någon större utsträckning av en vindkraftsutbyggnad i 
Frostnäs. 
 
Friluftsliv 
 
När det gäller påverkan på friluftslivet är det svårt att ge en entydig bild av vindkraft-
verkens konsekvenser. Vindkraftverken kan mycket väl upplevas som en intressant 
och positiv upplevelse. Om besökaren har en förväntan på landskapet att det ska 
vara ”orört” eller ålderdomligt kan vindkraftverk dock upplevas som något negativt. 
När det gäller skogsområdet som verken är belägna i är det möjligt att området 
närmast verken, där de är väl synliga, för en del människor kan bli något mindre in-
tressant ur friluftshänseende. Emellertid måste man beakta att de nya angöringsvä-
garna kommer att utgöra möjliga rekreativa stråk genom ett område som idag är yt-
terst svårtillgängligt. Det är inte troligt att verken skulle inverka menligt på möjlighet-
erna att bedriva jakt i skogsområdet. Snarare underlättas verksamheten av fler öppna 
ytor. 
 
Kulturmiljö 
 

En arkeologisk undersökning har utförts 2015 av Kunskap och Arkeologi, Lasse Wal-
lin 
 
Analysområdet berörs inte av något riksintresseområde för kulturmiljövården, inte 
heller av regionala eller kommunala intresseområden för kulturmiljövården. Ett fåtal 
registrerade fornlämningar finns däremot i området. Dessa utgörs i samtliga fall av 
sentida torplämningar och är alltså egentligen kulturminnen för vilka varsamhetsprin-
ciper gäller. 
 
Vindkraftverk nr 1, längst mot sydväst, kommer att ligga på krönet av en vass rull-
stensås som löper i västnordväst-östsydöst längs sydkanten av Skogsmossens östra 
flik. Det finns inga kända fornlämningar inom området och inte heller några indikat-
ioner från den översiktliga kulturlandskapsanalysen. Vid mitten av 1990-talet hade 
markägaren planer på att öppna täkt inom åsen och området besiktigades då enligt 
uppgift av Jönköpings museum utan att fornlämningar påträffades. Täktplanerna full-
följdes emellertid inte. 
 
Vindkraftverk nr 2 kommer att ligga på ett nord-sydligt fastmarksparti som skiljer 
Skogsmosen i väster från den större Frostamossen i öster. Terrängen är småbruten 
utan plana ytor, krönlägen kontrollerade för förekomst av gravar. Inget troligt läge för 
fornlämningar.  Inga fornlämningar eller kulturlämningar förväntas inom området kring 
verk 2. 
 
Vindkraftverk nr 3 kommer att placeras på ett höjdstråk i nordöstlig-sydvästlig riktning 
mellan två våtmarker.  Platsen för verket ligger på en åsliknande bildning med myck-
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et tunt moräntäcke. Mot sydöst på andra sidan våtmarken ligger torpet Planens om-
råde. Inga fornlämningar kunde konstateras. 
 
Platsen för vindkraftverk nr 4 är högt belägen, ett krönläge i ett område som till 
största delen består av mycket svårinventerat hygge där slytillväxten varit påtaglig. I 
den sydöstra delen av området kring verket fanns stående skog på mark som slut-
tade mot sydöst. Terrängen var mycket blockrik i hela området. Inga lämningar på-
träffades i skogsmarken och på hyggesmarken gjordes riktad inventering mot de få 
gravlägen som kunde identifieras och mot eventuella boplatslägen, utan resultat. Av-
ståndet till rinnande vatten, och till viss del den blockrika och sluttande terrängen, gör 
boplatslämningar mindre troliga, Torpet Planen har legat längs vägen från sydväst 
upp mot platsen för verk 6, men torpets odlingsmark har inte sträckt sig så långt som 
in till området kring verksplatsen, Torpet är känt sedan laga skiftet 1862 då en relativt 
detaljerad karta finns. Vägkorridoren till vindkraftverk nr 4 berör torpets centrala delar 
med platsen för byggnaderna och tre små åkertegar enligt laga skifteskartan. Idag är 
området hygge med avverkning för några år sedan och därefter utförd markbered-
ning. Det som identifierats är delar av en mycket fragmenterad stengärdsgård på 
skogsvägens östsida och en jordkällare på den västra sidan, se fig. 26 och 27. Norr 
om planen fortsätter det markberedda hygget på skogsvägens båda sidor fram till 
området för verk 4. En breddning av vägen kan komma beröra den mycket skadade 
stengärdsgården, men knappast jordkällaren, som ligger på gränsen till, eller strax 
utanför vägkorridoren. Inga andra lämningar påträffades här. 
 
Den arkeologiska utredningen har givit vid handen att en utbyggnad av vindkraftpar-
ken inte kommer beröra några kända fornlämningar eller områden där under mark 
dolda fornlämningar rimligen kan förväntas. Små ingrepp i skadade kulturlämningar 
kan eventuellt ske för platsen för torpet Planen. 
 
Pågående markanvändning 
 
Det berörda markområdet nyttjas uteslutande för skogsbruk. 
 
Ljudeffekter 
 
I samband med anläggningsarbeten vid etableringen av vindkraftparken och tillhö-
rande arbeten för vägar etc. kan visst ljud inte uteslutas vid näraliggande bostäder.  
 
När vindkraftparken är i drift kommer den även att generera visst ljud. Den aktuella 
parken skall anläggas så att närmaste bostad inte utsätts för högre ljudnivåer än 40 
dB(A) (Enligt riktvärden från Naturvårdsverkets Externt Industribuller – Allmänna råd 
(RR 1978:5))  
 
Vindkraftverk i drift avger ljud, huvudsakligen aerodynamiskt genererat av rotorbla-
dens passage genom luften och förbi tornet. Moderna vindkraftverk är omsorgsfullt 
avdämpade och avger inget nämnvärt maskinbuller. Enligt praxis tillämpas emellertid 
det av Naturvårdsverket rekommenderade värdet för externt industribuller nattetid 40 
dB(A) för ekvivalent ljud. Störning från vindkraftverk beror i huvudsak på det pulse-
rande svischande ljud som uppstår när rotorbladen passerar genom luften. Detta ljud 
är inte lågfrekvent, utan har sin huvudsakliga energi i frekvensområdet 500–1000 Hz.  
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På de sista sidorna i denna text redovisas en beräkning av bullernivåer vid samtliga berörda 
bostadshus att det rekommenderade riktvärdet för buller inte kommer att överskridas vid nå-
got bostadshus. Inte heller socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus kommer 
att överskridas. Beräkningarna är utförda som worst case, dvs att vinden blåser med 8 m/s 
från alla håll samtidigt. 
 
 

Skuggeffekter 
 
Vid solig väderlek förekommer rörliga skuggeffekter från turbinbladen. När rotorn är i 
rörelse kan dessa skuggor upplevas som störande. Skuggorna kastas som längst när 
solen står lågt, det vill säga vid solnedgång och soluppgång. På långa avstånd från 
vindkraftverken mattas skuggornas skärpa varför störningen minskar. Vid ett avstånd 
på ca 2000 meter från vindkraftverken räknar man därför normalt med att skuggorna 
ej längre är synliga.  
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Minimering av skuggeffekter vid närmaste bebyggelse ingår som en parameter vid 
den slutliga placeringen av verken och målsättningen är att begränsa skuggeffekter-
na så långt omständigheterna tillåter. Förutom vädret i sig kan växlighet eller andra 
hinder komma att dölja skuggningen från vindkraftverken.  
 
Den faktiska skuggeffekten på en störningskänslig plats bör enligt myndigheternas 
rekommendationer vara högst 8 timmar per kalenderår. Varaktigheten av skuggbild-
ningen bör inte heller överskrida 30 minuter per dygn. Faktisk skuggeffekt med 8 
tim./år motsvarar ungefär en teoretisk skuggeffekt med 30 tim./år, dvs en situation 
med sol från en molnfri himmel alla dagar på året. 
 
En beräkning av de planerade vindkraftverkens skuggpåverkan på omgivande bo-
stadshus visar att tre bostadshus kan komma att utsättas för skuggpåverkan mer än 
8 tim./år. Burseryd 3:3, Guaström 1:5 och Knavrabo 2:1 kan marginellt komma att 
utsättas för skuggpåverkan enligt beräkningen. Buggnaden med beteckningen SR37 
är inte en bostad utan jaktstuga. 

 
Om det visar sig att någon bostad faktiskt kommer att påverkas av skuggstörningar 
utöver det rekommenderade riktvärdet kommer det berörda vindkraftverket automa-
tiskt att stängas av under den tid som störningen pågår. Moderna vindkraftverk är 
utrustade med sådan automatik. 
 
Kemikalier 
 
Vindkraftverken är vattenkylda och kylsystemen innehåller vätska varav hälften är 
etylen (glykol). De vindkraftverk som planeras här saknar växellåda varför ingen väx-
ellådsolja erfordras. Avfall under drift består i huvudsak av smörjoljor. Förbrukad olja 
hanteras och omhändertas enligt gällande regler. Några andra miljöfarliga ämnen 
förekommer inte i anläggningen. De transformatorer som finns inuti Vindkraftverken 
är av torrisolerad typ utan olja.  
 
Elektromagnetiska fält  
 
Det elektromagnetiska fältet består av två delar. Det elektriska fältet som skärmas av 
olika föremål och det magnetiska som inte skärmas med avtar med avståndet till led-
ningen. Elektromagnetiska fält skapas när växelström alstras.  
 
Magnetfält, som uppkommer kring kablarna är ytterst små. Deras exakta styrka är 
beroende av ström som går genom kablarna. Fältet är starkast närmast kablarna och 
avtar snabbt med avståndet. För att minska de elektromagnetiska fälten används 
trefaskablar med tvinnade fasledare längs kabellängden. De magnetiska fälten från 
fasledarna interfererar och tar ut varandra vilka innebär att magnetfältet vid markytan 
kommer att vara försumbart. 
 
Det elektriska fältet skärmas av marken. Vindkraftsparkens nätanslutning sker med 
markkabel, vilket medför ett väsentligt mindre magnetfält. 
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Kumulativa effekter 
 
Avståndet till närmast belägna vindkraftpark är ca 11 km, varför inga kumulativa ef-
fekter kommer att uppstå 
 
Resurser 
 
Den energi som behövs för tillverkning, byggande samt drift och underhåll av ett 
vindkraftverk för hela dess livstid, återgenereras av vindkraftverket redan under 
några av dess första funktionsmånader. 
 
El från förnyelsebara källor ersätter i stor utsträckning el producerad av fossila bräns-
len vilket innebär att etablering av vindkraft skapar stora miljövinster. Den miljöpåver-
kan som uppkommer genom energiproduktion av vindkraft är främst relaterade till 
hälsa och komfort.  
 
Under drifttiden påverkas miljön av resor och resursförbrukning i samband med un-
derhåll. Dessutom påverkas landskapsbilden. En viss ljudstörning uppstår, som till en 
del överröstas av naturligt vindbrus, beroende på avstånd från vindkraftverket. Då 
vindkraftverken har tjänat ut kan den ianspråktagna marken återställas till ursprung-
ligt skick.  
Parkens utformning inom det planerade området kommer att optimeras med avse-
ende på lokala förutsättningar för att utnyttja varje plats effektivt. Dessutom anpassas 
placeringen av respektive vindkraftverk inom området för att minimera påverkan på 
omgivningen med avseende på bl.a. ljud- och skuggeffekter för boende och hänsyn 
till kultur-, natur- och miljöintressen.  
 
Vindkraft är en förnybar energikälla. Att utnyttja den är ett av de mest betydelsefulla 
sätten att uppnå klimatmålen. Nyttjandet av vindenergin är från miljösynpunkt ett av 
de bästa sätten att utvinna energi. 
 
I Norden används fossila bränslen som marginalproduktion av elkraft. Marginalpro-
duktionen förändras när behovet av el ökar eller minskar. När el kommer från vind-
kraftverken minskar elproduktionen från fossila bränslen. Kraftverk med fossila bräns-
len ger utsläpp av CO2 samt SO2 och NOx som dels bidrar till växthuseffekten dels 
bidrar till försurning av mark och vatten samt partiklar som påverkar människors 
hälsa. 
 
Störningar under bygg- och avvecklingsskedet 
 
Under anläggningsskedet kommer antalet tunga transporter att vara stort. Under drif-
ten kommer däremot transporterna till och från området enbart utgöras av ett mindre 
antal drifts- och underhållstransporter per år.  
 
Under avvecklingsskedet erfordras transporter endast för bortforslingen av verken. 
Vägar och fundament under marknivån behålls och kablarna ligger kvar. 
 
 
 



 

Björn Hansson Arkitekt SAR/MSA 
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1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Fr Ramstöm Vind AB har sedan länge arbeta med planer på en vindkraftpark strax 
öster om Burseryds samhälle i Gislaveds kommun. Företaget erhöll tillstånd för att 
uppföra 6 st. 150 meter höga vindkraftverk, om vardera 2,3 MW, inom området 2016. 
 

Utvecklingen av vindkraftverk går ständigt framåt och i dag finns ännu effektivare 
vindkraftverk, som lämpar sig bättre för elproduktion inom skogsområden. Fr Ram-
ström Vind AB vill därför pröva möjligheten att ersätta de sex verken med 4 st. 230 
meter höga vindkraftverk, om vardera 4,2 MW. 
 
Som underlag för det tidigare tillståndet har Fr Ramström Vind AB låtit undersöka 
natur- och kulturförutsättningar, fågelliv och fladdermusförekomst. Inom det berörda 
området. 
 
Vindkraft är en förnyelsebar energiform som under sin produktion av el inte medför 
några utsläpp av skadliga ämnen. Den miljöpåverkan som vindkraften orsakar är lo-
kal och innefattar skugga och ljud från vindkraftverk i drift, en förändring av land-
skapsbilden samt en påverkan på närmiljön vid byggnation av fundament och vägar.  
 
Den svenska riksdagen har satt ett planeringsmål som innebär att vindkraft ska bidra 
med 30 TWh år 2020, vilket jämfört med totala produktionen för 2016 med 15,6 TWh 
innebär att en kraftig utbyggnad är nödvändig de kommande fyra åren för att nå mil-
jömålen. 
 
Gislaveds kommun är enligt sin vindkraftspolicy positiv till vindkraftverk. Gislaveds 
kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle 
med en god livsmiljö för människorna. Vindkraft är en inhemsk och förnyelsebar 
energikälla som inte ger några utsläpp till miljön och som utgör en del i omställningen 
till ett hållbarare 
energisystem. 
 
Huvudprinciperna ska vara att vindkraft ska placeras: 

 Där det blåser mest 

 Där andra väsentliga intressen inte störs 

 I redan påverkade områden 

 Så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som möjligt 

 I första hand i ordnade grupper 
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2 PROJEKTBESKRIVNING 
 
Sökanden 
 
Fr Ramström Vind AB är ett bolag som låter utveckla äga, och driva vindkraftsan-
läggningar i Sverige. 
 
FR Ramström Vind AB  
Box 20503,  
161 02 Bromma  
Organisationsnummer 556688-2683  
Kontaktperson: Lars Hedberg  
Mobiltelefon : 070-6668711  
Telefon : 08-4040109  
e-post lars.hedberg@ramstrom-vind.se  
 
 
Etableringsplatsen 
 
Projektområdet ligger öster om Burseryds samhälle. Det aktuella projektet är lokaliserat inom 
ett större sammanhängande skogsbruksområde med hög markhöjd och god vindpotential. 
Terrängen är kuperad med inslag av våtmarker och flera skogsklädda höjder. De närmaste 
platserna med tät bebyggelse är Burseryd i väster och Smålands Stenar i sydost.  Avståndet 
till Burseryd är ca 0,9 km och till Smålands Stenar ca 4 km. Gles bostadsbebyggelse finns 
utspridd i de låglänta partierna runt hela projektområdet.  

 

 
Karta med vindkraftverk och angöringsvägar. 
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Nollalternativ 
 
Ett nollalternativ medför inte några fysiska ingrepp i den lokala natur- och kulturmil-
jön. Landskapsbilden förändras inte och på kort sikt förändras inte heller djurlivet. 
Även påverkan på boendemiljön uteblir. 
 
Ett nollalternativ innebär också att de goda vindtillgångarna i området inte tas tillvara 
och energiproduktionen på 50 000 MWh om året uteblir. Den ström som inte produ-
ceras av vindkraften måste produceras på annat sätt. I värsta fall produceras ström-
men istället via förbränning av fossila bränslen. Konsekvensen blir då att miljön be-
lastas med utsläpp av bl.a koldioxid, (CO2) kväveoxider (NOx) och svaveldioxider 
(SO2) samt ev. utvinning av kol (C). 

 
Detta medför i sin tur bl.a. ökad växthuseffekt och möjligheten att uppfylla regionala, 
nationella och globala miljömål försvåras om vindkraftens positiva effekter för miljön 
går förlorade. 
 
Studerade alternativ 
 
Huvudalternativet innebär att 4 vindkraftverk med max 230 meters totalhöjd uppförs. 
Tornhöjden blir 159 meter, rotordiametern 142 meter och effekten 4,2 MW. Den nya 
tekniken och det högre tornhöjden medför en elproduktion på upp till 5,2 GWh/år. 
Verken kommer att placeras på ett avstånd till omgivande bostäder som gör att rikt-
värdet för buller, 40 dB(A) inte kommer att överskridas. Den höjd som parken är pla-
cerad på medför att området är högre än sin omgivning vilket är gynnsamt för vind-
kraftsetableringar. 
 
En utformning enligt beviljade tillstånd innebär 6 vind-
kraftverk med max 150 meters totalhöjd uppförs. Torn-
höjden blir 98,4 meter, rotordiametern 82 meter och ef-
fekten 2,3 MW. Elproduktionen kan uppskattas till ca 3,0 
Gwh/år. 
 
Huvudalternativet ger förutom ett större energiutbyte en 
anläggning som p.g.a. sin höjd över de turbolenta vin-
darna närmast skogstopparna bättre kan utnyttja vinde-
nergin.  
 
Vindkraftverken 
 
Vindkraftverkens torn är en hybrid av betong- och stål-
torn, där nedre delen av tornet är av betong och den 
övre delen upp till maskinhuset är av stål. Vindkraftver-
ken målas i ljus antireflexbehandlad färg. 
Vindkraftverken är utrustade med en trebladig rotor med 
diametern 142 meter. Rotorn rörelse är förhållandevis 
långsam p.g.a sin storlek, 10,6 varv/minut maximalt. Ro-
torn börjar rotera långsamt vid vindstyrkor på ca 1,5 m/s 
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och börjar leverera ström vid när vindstyrkan överstiger 2,5 m/s.  Vindkraftverket når 
sin fulla kapacitet vid vindstyrkor över 13 m/s. Vid vindstyrkor över 28 m/s avtar rotat-
ionen succesivt för att helt avstanna vid vindar över 34 m/s. 
 
Maskinhuset, som inrymmer bl.a. generator, består av stålstomme med ett hölje av 
glasfiberarmerad epoxi. 
 
Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter skall utrustas med vitt högintensivt, 
blinkande ljus. Detta kan enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2013:95 dimras 
från 100 000 cd (candela) vid dager ner till 2 000 cd på natten,  
 

Fundamenten, vars diameter är 25 meter och höjd 4,6 m, grundläggs cirka 4 meter 
under markplan. Före byggnation görs en geoteknisk undersökning för att fastställa 
de geologiska förutsättningarna för fundamentgrundläggning på den aktuella platsen. 
 
Transformatorn till respektive vindkraftverk är antingen inbyggd eller placerad intill 
vindkraftverket. För samtliga verk behövs en gemensam transformatorstation i an-
slutning till kraftnätet. Ledningsdragning följer tillfartsvägarnas sträckningar. Kablar 
läggs i skyddsrör, nedgrävda i vägarnas slänter. Anslutningspunkt till kraftnätet finns 
sydost om Burseryds samhälle. 
 
 
Vägar och transporter 
 
För att nå de planerade vindkraftsplatserna erfordras vägar som anpassas till de 
speciella transporter som krävs under byggskedet.  Det befintliga vägnätet av skogs-
bilvägar kommer huvudsakligen att användas, men vissa åtgärder såsom breddning, 
justering av kurvor horisontellt och vertikalt kan komma att behövas. Liksom undanrö-
jande av hinder vid trånga passager och skarpa kurvor. De planerade vägsträckning-
arna framgår av kartan på sidan 4 men den kan komma att ändras efter utförda in-
venteringar för att undvika våtmarker eller områden med höga natur- eller kulturvär-
den. 
 
I anslutning till vindkraftverken behövs, förutom vägar, även yta till fundament, 
transformatorer samt uppställningsplats för kran och servicefordon.  Kranplatserna 
som behövs för uppförandet av vindkraftverken förväntas uppta cirka 3 800 m2 var-
dera. Dessa kommer behållas under hela drifttiden, då de behövs vid vissa under-
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hållsarbeten eller reparationer. Dessutom behövs tillfälliga hårdgjorda ytor för upp-
läggning av material under byggskedet. 
 
Byggskedet 
 
Arbetet inleds med vägförstärkningar och vägbyggande. Sedan påbörjas utgrävning-
en av gropar för gravitationsfundamenten. Fundamenten är klara ca 5 veckor efter 
sista gjutningen. 
 
När fundamenten är klara kan resningen av verk påbörjas. Invid verken anläggs en 
uppställningsplats. Uppställningsplatsen skall ha plats för kranar för resning av torn 
och montering av navhus. Denna skall också inrymma en hinderfri plats för uppställ-
ning och avlastning långa fordon med vindkraftverkens komponenter, rotorblad ma-
skinhus och torn. Resningen sker med en större mobilkran och en mindre hjälpkran. 
Tornet lyfts upp i sektioner sedan lyfts maskinhuset och sist rotorn. Resningen av ett 
vindkraftsverk tar ca en vecka. Aggregaten kan kopplas till elnätet och tas i drift efter 
genomfört driftsättningsprogram. Den totala byggtiden för vindkraftsparken är drygt 
ett år. 
 
Kablarna transporteras till förläggningsplatsen på kabeltrummor, vardera rymmande 
cirka en kilometer kabel. Förläggningen sker inom ett cirka sex meter brett arbetsom-
råde. Bredden behövs bland annat för att få plats med grävmaskin och schaktmas-
sor. Inom arbetsområdet grävs med maskinen ett dike för kabeln. Beroende på mark-
förhållandena och jorden varierar djupet på diket mellan 1 till 1,5 meter. Podsolen 
separeras från övrig jord. Om möjligt plöjs kablarna ner. Kablarna dras ut och skar-
vas innan återfyllning av kabelschaktet sker. Ev. dräneringar och övriga skador åt-
gärdas. Arbetet avslutas med markberedning. 
 
Anläggandet av vindkraftsverken medför ca 900 transporter, varav ca 80 transporter 
behövs för att få dit 4 verk. För att iordningställa vägarna inom området behövs ytter-
ligare upp till 400 transporter. 
 
Driftskedet 
 
Vindkraftverken är helt automatiska och fungerar större delen av året. Generellt be-
räknas vinden vara tillräcklig för att producera el 80 % av årets 8760 timmar. Besök 
på respektive verk kommer att ske för service ca fyra gånger per år. Vindkraftverken 
är direktdrivna och innehåller därför inte någon växellådsolja. Avfall och kemiska pro-
dukter kommer att hanteras så att varken mark, vatten eller grundvatten kommer att 
förorenas. Vid hantering av farligt avfall kommer avfallsförordningen (2001:1063) till-
lämpas. Ev. störningar från vindkraftverken på radio- och tv-mottagningar kommer att 
åtgärdas av verksamhetsutövaren. 
 
Verken kan alstra två typer av ljud dels mekaniskt dels aerodynamiskt. Det meka-
niska ljudet kan komma från bl.a. växellådan mm. Detta ljud har i moderna verk i stort 
eliminerats med isolering av maskinhuset och elastisk montering av växellådan. Vald 
typ av verk saknar växellåda. Det aerodynamiskt ljudet kommer från rotorbladen. 
Detta ljud är mest påtagligt vid vindhastigheten 8 m/s. Vid lägre vindhastighet sjunker 
ljudnivån och vid högre kommer bakgrundsbruset, vindens tag i vegetation och 
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byggnader, att maskera vindbruset från verken. Under driftskedet kommer transpor-
terna till och från området enbart utgöras av ett mindre antal drifts- och underhålls-
transporter per år. 
 
Avvecklingsskedet 
 
Ett vindkraftverks livslängd beräknas till cirka 25 år. Livslängden kan förlängas ge-
nom att vissa komponenter såsom rotorblad, växellåda och generator, byts ut eller 
uppgraderas, Eventuellt kan verken komma att bytas mot en ny generation vindkraft-
verk då de tjänat ut.  
 
När driften upphör skall platsen återställas på verksamhetsutövarens bekostnad och 
ansvar. Det innebär att skogsbruksverksamheten ska kunna återupptas efter att 
vindkraftverket monterats ned och fundamentet avlägsnats i den omfattning som 
krävs för skogsbrukets behov. Påverkan av en vindkraftanläggning är i det närmaste 
fullständigt reversibel vilket innebär att effekterna upphör helt efter verksamhetens 
upphörande. Nedmonteringen och återställandet av platsen medför liksom vid bygg-
tiden några dagars transport och nedmonteringsarbete. Utöver avgaser från transpor-
ter och kortvarigt slammer kan även detta ske utan några påtagliga miljökonsekven-
ser. 
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3 MILJÖKONSEKVENSER 
 
Synlighet och påverkan på landskapsbild 
 
Landskapet förändras vid etablering av vindkraft. För att utnyttja energin så effektivt 
som möjligt kommer vindkraftverken, med upp till 230 meters totalhöjd, att placeras 
på lokala höjder. De kan därför komma att vara synliga på långt håll och på så sätt 
påverka landskapsbilden. Till följd av att området är kuperat och skogbeklätt samt att 
närmaste bebyggelse är belägen relativt långt bort, bedöms dock påverkan bli be-
gränsad. En vindkraftsetablering skapar en visuell påverkan på ett mycket stort om-
land. Väderleken och årstiden har ofta en avgörande betydelse. Vid mulet, dimmigt 
och grått väder är sikten dålig och de blir svårare att urskilja. Skillnaden i totalhöjd på 
verk av den här storleken spelar ofta en mindre roll på synbarheten.  
 
På långt avstånd, 8 km eller längre (traktnivå), ”smälter” verken ofta samman med 
horisonten och blir tydliga endast i mycket klart väder.  
 
På mellanavstånd, 2-8 km (närområdesnivå) blir verken mycket synliga om inget 
finns i förgrunden som skymmer siktlinjen.  
 
På mycket nära håll (platsnivå), det område inom vilket verken och dess kringan-
läggningar, såsom angöringsvägar, transformatorbyggnader etc. kan upplevas på 
mycket nära håll, blir endast basen av kraftverken synliga och betraktaren måste 
vända huvudet uppåt för att se hela verket.  
 
Från alla avstånd kommer vindkraftverken att döljas om betraktaren står bakom en 
skogsdunge, en hög häck, en hög byggnad eller en höjd som är högre än ögonhöj-
den. Inom skogsområdet kan det vara möjligt att se de planerade vindkraftverken 
från öppna högt belägna platser som bergknallar myrar eller slutavverkningsytor. 
 
För att belysa hur vindkraftverken kan komma att upplevas från olika platser redovi-
sas fotomontage från olika platser runt projektområdet (bilaga 1). 
 
Riksintressen, Natura 2000 
 
Inga riksintressen för naturvård eller kulturminnesvård finns i närheten av vindkraft-
parken. Närmsta områden är: 
 

 Fegenområdet som är beläget ca 7 km väster om vindkraftsparken är av riks-
intresse för naturvården, naturreservat samt natura 2000-område enligt både 
fågel- och habitatdirektiven. 

 Kyrkomiljöerna vid Sandvik, ca 6 km väster om projektområdet samt vid Vill-
stad ca 6 km öster om projektområdet är av riksintresse för kulturmiljövården. 

 
 
Strandskydd / Vattendrag 
 
Inga vindkraftverk ligger inom strandskyddsområde. En av tillfartsvägarna passerar 
över Yebäcken. Bron över vattendragen kan behöva förstärkas, vilket företrädesvis 
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kommer att ske med provisorisk stålbro.  
 

 
Vattenområden 
 
Uttersjön och Kroksjön kalkas regelbundet med helikopter, vilket kräver ett visst av-
stånd till vindkraftverken av flygsäkerhetsskäl. 
 
Naturmiljö 
 
Naturmarken har inventerats 2013 av SUNDH MILJÖ, Lennart Sundh. 
 
Omgivningen till den planerade vindkraftparken utgörs av skogslandskap som brukas 
rationellt. Detta är inget unikt idag men det som skiljer detta område från de flesta är 
att stormen Gudrun mer eller mindre jämnade skogen med marken då den drog fram 
i januari 2005. Flacka myrar som här representeras av tallsumpskog, högmosse och 
gransumpskogar, omges av ett moränlandskap som höjer sig från söder mot norr. 
Topografin är kullig även om den norra delen från Frostamossen och kan karakterise-
ras som en enda lång uppförsbacke. Nivåskillnaderna från Hökagården och Frostnäs 
till det fjärde verket längst i norr är ca 40 meter. 
 
Inom det inventerade området domineras skogen av planterad granskog i olika gene-
rationer. Floran utgörs av hyggesvegetation utan naturvärden. De mest intressanta 
delarna från naturvårdssynpunkt är utan tvekan samtliga öppna mossar samt de om-
givande tallmossarna och gransumpskogarna. Även de mycket marginella partier 
som utgör laggkärr (dikade) och orörd sumpskog av rikare typ är värda att bevara för 
framtiden. Man ska dock komma ihåg att utöver hyggeslandskapet och gransuccess-
ionerna slås man också av det faktum att all myrmark är mer eller mindre dränerad. 
Diken finns överallt t.o.m. på mossarna där någon vinst av ingreppen knappast kun-
nat räknas hem av brukaren. Avvattningen av landskapet tillhör dock den tid då detta 
förordades starkt av myndigheterna. Idag är skälen för fortsatt dränering eller ens 
underhåll små. Istället förordas naturlig igenväxning av dikena i syfte att minska ris-
ken för översvämningar nedströms och för att bevara växt och djurliv samt ett öppet 
landskap på högmossarna. 
 

 
Djurliv 
 
Fågelinventeringen utfördes 2013 av SUNDH MILJÖ, Lennart Sundh. 
 
Fågellivet i Burseryd utgörs av en förväntad sammansättning av vanligare svenska 
häckfåglar knutna till hyggessuccessioner i mosaik med mossar och kärr. Som på de 
flesta ställen så finns här även stora arealer hyggessuccessioner beroende på att 
trakten var en av de hårdast drabbade i samband med orkanen Gudrun. Inslaget av 
död ved är i partier tämligen stort. Skogshöns förekommer men stammarna är svaga 
och förekomsten av rovfåglar är litet. Områdets myrmarker representerade genom 
öppna högmossar, tallmossar och gransumpskogar utgör ändå en resurs för det lo-
kala fågellivet. 
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Brun kärrhök sågs flyga över området vid ett tillfälle. Arten häckar företrädesvis i få-
gelsjöar med bladvass men kan också välja mindre dammar och fuktiga videbuskage 
för sin häckning. Inom området saknas lämpliga häckningsmiljöer. I Sverige har 
bruna kärrhöken ökat under de senaste 30 åren även om populationskurvan tenderar 
att plana ut. 
  
Orre förekommer i området men bara med en svag stam. Observationerna av orre 
utgörs av fynd av spillning på Frostamossen den 24 april. 6 maj hördes minst två 
tuppar spela på Frostamossen. Den 25 maj hördes också orre spela från hyggena 
öster om Kroksjön. Senare under dagen stöttes en tupp i samma område. 
 
Tjäder förekommer inom området men bara med en försvagad stam jämfört med för-
hållandena för några decennier sedan. Spillningshögar hittades på flera olika platser 
vid de tre inventeringarna. Tjädern är en utpräglad skogsfågel som kräver stora area-
ler skogsmark, gärna orörd och med frånvaro av störningar. Idag råder motsatsen i 
området då Gudrun fällde merparten av skogen samt att den idag brukas rationellt 
och intensivt 
 
Trana förekommer med ett eller några par i omgivningen till vindparken.   
 
Spillkråka förekommer i omgivningarna till vindparken med två eller tre par, från 
söder/sydväst till norr. 
 
Tornseglare sågs jaga över området. 
 
Göktyta hördes en tytande i den norra delen av området. Här kan det röra sig om en 
flyttande fågel eller en revirhävdande hane. 
 
Fladdermusinventeringen utfördes 2014 av Graptolit, Johan Eklöf. 
 
Totalt 7 arter fladdermöss upptäcktes i det undersökta området: stor fladdermus, 
nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, långörad fladdermus, vattenfladdermus, frans-
fladdermus och mustasch-/brandts fladdermus. Det sistnämnda artparet kan inte skil-
jas åt och benämns som en art. Denna var också den mest spridda och noterades på 
11 av 15 autoboxar, men räknas inte som känslig för vindkraftsutbyggnad då den inte 
jagar i fria luften. Nordisk fladdermus och dvärgfladdermus noterades på 10 boxar 
vardera och dominerade stort i antal inspelningar, särskilt söder om de tilltänka vind-
kraftverken, vid Hökaregården och Norra Frostnäs, men även i Ma och Släthult. Tro-
ligen finns kolonier av dvärgfladdermöss vid Hökaregården såväl som i Norra Frost-
näs.  
 
Den manuella inventeringen gav också ett stort antal dvärgfladdermöss vid gården i 
Svanabo och även här finns en trolig koloni. Både nordisk fladdermus och dvärgflad-
dermus räknas till de mer känsliga arterna för vindkraft, men är samtidigt Sveriges 
vanligast förekommande arter. Ytterligare en vanligt förekommande art, i landet såväl 
som i projektområdet är långörad fladdermus. Den noterades på platser och var sär-
skilt talrik vid Hökaregården. Långörad fladdermus jagar ofta tyst och kan därför vara 
underskattad i undersökningen, men arten räknas inte som vindkraftskänslig. Övriga 
arter noterades på tre eller färre boxar och i låga antal. Den vindkraftskänsliga stor 
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fladdermus kunde bara konstateras i tre inspelningar i Norra Frostnäs samt vid ett 
tillfälle under den manuella inventeringen. Värt att konstatera är också förekomsten 
av den rödlistade fransfladdermusen, vilken förekom på två platser. Arten är dock 
inte vindkraftskänslig och inget tyder på att den har yngelkolonier i området. Överlag 
var fladdermusaktiviteten låg närmast de tilltänkta verken men mycket hög kring går-
darna söder om. Av vindkraftskänsliga arter kunde endast de vanligaste konstateras 
och sannolikt kommer inte fladdermusfaunan i stort påverkas av vindkraftsutbyggnad. 
Men etablering av vindkraft kommer att förändra miljön och möjligen också fladder-
mössens rörelsemönster, genom tillfartsvägar och förändring av landskapsbilden. Det 
kan därför vara viktigt att kontrollera hur fladdermössen kring Hökaregården/Frostnäs 
kommer att röra sig i vindkraftsområdet. Sammanfattningsvis kommer fladdermus-
faunan inte att påverkas i någon större utsträckning av en vindkraftsutbyggnad i 
Frostnäs. 
 
Friluftsliv 
 
När det gäller påverkan på friluftslivet är det svårt att ge en entydig bild av vindkraft-
verkens konsekvenser. Vindkraftverken kan mycket väl upplevas som en intressant 
och positiv upplevelse. Om besökaren har en förväntan på landskapet att det ska 
vara ”orört” eller ålderdomligt kan vindkraftverk dock upplevas som något negativt. 
När det gäller skogsområdet som verken är belägna i är det möjligt att området 
närmast verken, där de är väl synliga, för en del människor kan bli något mindre in-
tressant ur friluftshänseende. Emellertid måste man beakta att de nya angöringsvä-
garna kommer att utgöra möjliga rekreativa stråk genom ett område som idag är yt-
terst svårtillgängligt. Det är inte troligt att verken skulle inverka menligt på möjlighet-
erna att bedriva jakt i skogsområdet. Snarare underlättas verksamheten av fler öppna 
ytor. 
 
Kulturmiljö 
 

En arkeologisk undersökning har utförts 2015 av Kunskap och Arkeologi, Lasse Wal-
lin 
 
Analysområdet berörs inte av något riksintresseområde för kulturmiljövården, inte 
heller av regionala eller kommunala intresseområden för kulturmiljövården. Ett fåtal 
registrerade fornlämningar finns däremot i området. Dessa utgörs i samtliga fall av 
sentida torplämningar och är alltså egentligen kulturminnen för vilka varsamhetsprin-
ciper gäller. 
 
Vindkraftverk nr 1, längst mot sydväst, kommer att ligga på krönet av en vass rull-
stensås som löper i västnordväst-östsydöst längs sydkanten av Skogsmossens östra 
flik. Det finns inga kända fornlämningar inom området och inte heller några indikat-
ioner från den översiktliga kulturlandskapsanalysen. Vid mitten av 1990-talet hade 
markägaren planer på att öppna täkt inom åsen och området besiktigades då enligt 
uppgift av Jönköpings museum utan att fornlämningar påträffades. Täktplanerna full-
följdes emellertid inte. 
 
Vindkraftverk nr 2 kommer att ligga på ett nord-sydligt fastmarksparti som skiljer 
Skogsmosen i väster från den större Frostamossen i öster. Terrängen är småbruten 
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utan plana ytor, krönlägen kontrollerade för förekomst av gravar. Inget troligt läge för 
fornlämningar.  Inga fornlämningar eller kulturlämningar förväntas inom området kring 
verk 2. 
 
Vindkraftverk nr 3 kommer att placeras på ett höjdstråk i nordöstlig-sydvästlig riktning 
mellan två våtmarker.  Platsen för verket ligger på en åsliknande bildning med myck-
et tunt moräntäcke. Mot sydöst på andra sidan våtmarken ligger torpet Planens om-
råde. Inga fornlämningar kunde konstateras. 
 
Platsen för vindkraftverk nr 4 är högt belägen, ett krönläge i ett område som till 
största delen består av mycket svårinventerat hygge där slytillväxten varit påtaglig. I 
den sydöstra delen av området kring verket fanns stående skog på mark som slut-
tade mot sydöst. Terrängen var mycket blockig i hela området. Inga lämningar påträf-
fades i skogsmarken och på hyggesmarken gjordes riktad inventering mot de få grav-
lägen som kunde identifieras och mot eventuella boplatslägen, utan resultat. Avstån-
det till rinnande vatten, och till viss del den blockrika och sluttande terrängen, gör 
boplatslämningar mindre troliga, Torpet Planen har legat längs vägen från sydväst 
upp mot platsen för verk 6, men torpets odlingsmark har inte sträckt sig så långt som 
in till området kring verksplatsen, Torpet är känt sedan laga skiftet 1862 då en relativt 
detaljerad karta finns. Vägkorridoren till vindkraftverk nr 4 berör torpets centrala delar 
med platsen för byggnaderna och tre små åkertegar enligt laga skifteskartan. Idag är 
området hygge med avverkning för några år sedan och därefter utförd markbered-
ning. Det som identifierats är delar av en mycket fragmenterad stengärdsgård på 
skogsvägens östsida och en jordkällare på den västra sidan, se fig. 26 och 27. Norr 
om planen fortsätter det markberedda hygget på skogsvägens båda sidor fram till 
området för verk 4. En breddning av vägen kan komma beröra den mycket skadade 
stengärdsgården, men knappast jordkällaren, som ligger på gränsen till, eller strax 
utanför vägkorridoren. Inga andra lämningar påträffades här. 
 
Den arkeologiska utredningen har givit vid handen att en utbyggnad av vindkraftpar-
ken inte kommer beröra några kända fornlämningar eller områden där under mark 
dolda fornlämningar rimligen kan förväntas. Små ingrepp i skadade kulturlämningar 
kan eventuellt ske för platsen för torpet Planen. 
 
Pågående markanvändning 
 
Det berörda markområdet nyttjas uteslutande för skogsbruk. 
 
Ljudeffekter 
 
I samband med anläggningsarbeten vid etableringen av vindkraftparken och tillhö-
rande arbeten för vägar etc. kan visst ljud inte uteslutas vid näraliggande bostäder.  
 
När vindkraftparken är i drift kommer den även att generera visst ljud. Den aktuella 
parken skall anläggas så att närmaste bostad inte utsätts för högre ljudnivåer än 40 
dB(A) (Enligt riktvärden från Naturvårdsverkets Externt Industribuller – Allmänna råd 
(RR 1978:5))  
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Ljud anges i enheten decibel (dB). Teoretiskt innebär en fördubbling av antalet verk, 
en ökning med av ljudnivån med 3 dB. Ger en anläggning på ett visst avstånd en 
ljudnivå om 40 dB, skulle således två sådana anläggningar (på samma avstånd) till-
sammans ge en ljudnivå om 43 dB. Förändringar på 1−2 dB klarar örat normalt inte 
av att uppfatta. Först vid förändring om cirka 3 dB kan man uppfatta skillnader i ljud-
nivåer. Vår hörsel behöver dock en ökning med närmare 10 dB för att uppleva för-
ändringen som en fördubbling av ljudnivån. Örats känslighet för ljud varierar med lju-
dets frekvens. Vid beräkning av ljudnivåer kan det göras en kompensation för detta, 
den sålunda justerade ljudnivån benämns dB(A) (decibel-A).  
 

 
 
Vanligen anger man bullernivåer i form av ett vägt medelvärde över ett dygn (ekviva-
lentnivå). I vissa fall är det motiverat att också ange toppvärden, så kallad maximal-
nivå. Det riktvärde som har tillämpats av tillståndsmyndigheterna vid bedömning av 
buller utomhus från vindkraftverk, är i de flesta fall 40 dBA, uttryckt som en ekvivalent 
ljudnivå. I praktiken motsvarar detta den maximala ljudnivån. Detta kan jämföras med 
vägtrafiken där riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder är 55 dBA och 
för maximal ljudnivå vid uteplatser är 70 dBA.  
 
Vindkraftverk i drift avger ljud, huvudsakligen aerodynamiskt genererat av rotorbla-
dens passage genom luften och förbi tornet. Moderna vindkraftverk är omsorgsfullt 
avdämpade och avger inget nämnvärt maskinbuller. Några särskilt fastställda riktvär-
den för ljud från vindkraftverk finns inte. Enligt praxis tillämpas emellertid det av Na-
turvårdsverket rekommenderade värdet för externt industribuller nattetid 40 dB(A) för 
ekvivalent ljud. Störning från vindkraftverk beror i huvudsak på det pulserande svi-
schande ljud som uppstår när rotorbladen passerar genom luften. Detta ljud är inte 
lågfrekvent, utan har sin huvudsakliga energi i frekvensområdet 500–1000 Hz.  
 
Samband mellan vindkraftsbuller och självrapporterad sömnstörning har redovisats i 
vissa studier, medan andra studier inte funnit något sådant samband.  Det påstås 
ibland att infra- och lågfrekvent buller från vindkraft kan medföra risk för allvarliga 
hälsoeffekter i form av ”vibroakustisk sjukdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadlig in-
fraljudspåverkan på innerörat. En genomgång av det vetenskapliga underlaget visar 
att dessa påståenden saknar belägg. 
 
Infraljud (1–20 Hz) från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och än mindre på de 
avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid dessa ni-
våer bidrar till bullerstörning eller har andra ohälsoeffekter. 
 
Lågfrekvent ljud (20–200 Hz) från moderna vindkraftsverk är ofta hörbart vid gällande 
riktvärden för bostäder, men vindkraftsbullret har inte större innehåll av lågfrekvent 
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ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel buller från vägtra-
fik. Större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre vind-
kraftverk, även med hänsyn taget till total ljudnivå. Med allt större vindkraftverk kom-
mer därför andelen lågfrekvensljud i vindkraftsbullret att öka något. Förutsatt att rikt-
värdet utomhus vid bostadens fasad, 40 dBA, och Socialstyrelsens riktvärden för låg-
frekvent buller inomhus är uppfyllda är det dock inte troligt att allvarliga störningar till 
följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden.  
 
I bilaga 2 redovisas en beräkning av bullernivåer vid samtliga berörda bostadshus att det 
rekommenderade riktvärdet för buller inte kommer att överskridas vid något bostadshus. Inte 
heller socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus kommer att överskridas. Be-
räkningarna är utförda som worst case, dvs att vinden blåser med 8 m/s från alla håll samti-
digt. 
 
 

Skuggeffekter 
 
Vid solig väderlek förekommer rörliga skuggeffekter från turbinbladen. När rotorn är i 
rörelse kan dessa skuggor upplevas som störande. Skuggorna kastas som längst när 
solen står lågt, det vill säga vid solnedgång och soluppgång. På långa avstånd från 
vindkraftverken mattas skuggornas skärpa varför störningen minskar. Vid ett avstånd 
på ca 2000 meter från vindkraftverken räknar man därför normalt med att skuggorna 
ej längre är synliga.  
 
Minimering av skuggeffekter vid närmaste bebyggelse ingår som en parameter vid 
den slutliga placeringen av verken och målsättningen är att begränsa skuggeffekter-
na så långt omständigheterna tillåter. Förutom vädret i sig kan växlighet eller andra 
hinder komma att dölja skuggningen från vindkraftverken.  
 
Den faktiska skuggeffekten på en störningskänslig plats bör enligt myndigheternas 
rekommendationer vara högst 8 timmar per kalenderår. Varaktigheten av skuggbild-
ningen bör inte heller överskrida 30 minuter per dygn. Faktisk skuggeffekt med 8 
tim./år motsvarar ungefär en teoretisk skuggeffekt med 30 tim./år, dvs en situation 
med sol från en molnfri himmel alla dagar på året. 
 
I bilaga 3 redovisas en beräkning av de planerade vindkraftverkens skuggpåverkan 
på omgivande bostadshus. Tre bostadshus kan komma att utsättas för skuggpåver-
kan mer än 8 tim./år. Burseryd 3:3, Guaström 1:5 och Knavrabo 2:1 kan marginellt 
komma att utsättas för skuggpåverkan enligt beräkningen. Buggnaden med beteck-
ningen SR37 är inte en bostad utan jaktstuga. 

 
Om det visar sig att någon bostad faktiskt kommer att påverkas av skuggstörningar 
utöver det rekommenderade riktvärdet kommer det berörda vindkraftverket automa-
tiskt att stängas av under den tid som störningen pågår. Moderna vindkraftverk är 
utrustade med sådan automatik. 
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Kemikalier 
 
Vindkraftverken är vattenkylda och kylsystemen innehåller vätska varav hälften är 
etylen (glykol). De vindkraftverk som planeras här saknar växellåda varför ingen väx-
ellådsolja erfordras. Avfall under drift består i huvudsak av smörjoljor. Förbrukad olja 
hanteras och omhändertas enligt gällande regler. Några andra miljöfarliga ämnen 
förekommer inte i anläggningen. De transformatorer som finns inuti Vindkraftverken 
är av torrisolerad typ utan olja.  
 
Elektromagnetiska fält  
 
Det elektromagnetiska fältet består av två delar. Det elektriska fältet som skärmas av 
olika föremål och det magnetiska som inte skärmas med avtar med avståndet till led-
ningen. Elektromagnetiska fält skapas när växelström alstras.  
 
Magnetfält, som uppkommer kring kablarna är ytterst små. Deras exakta styrka är 
beroende av ström som går genom kablarna. Fältet är starkast närmast kablarna och 
avtar snabbt med avståndet. För att minska de elektromagnetiska fälten används 
trefaskablar med tvinnade fasledare längs kabellängden. De magnetiska fälten från 
fasledarna interfererar och tar ut varandra vilka innebär att magnetfältet vid markytan 
kommer att vara försumbart. 
 
Det elektriska fältet skärmas av marken. Vindkraftsparkens nätanslutning sker med 
markkabel, vilket medför ett väsentligt mindre magnetfält. 
 
Kumulativa effekter 
 
Avståndet till närmast belägna vindkraftpark är ca 11 km, varför inga kumulativa ef-
fekter kommer att uppstå 
 
Resurser 
 
Den energi som behövs för tillverkning, byggande samt drift och underhåll av ett 
vindkraftverk för hela dess livstid, återgenereras av vindkraftverket redan under 
några av dess första funktionsmånader. 
 
El från förnyelsebara källor ersätter i stor utsträckning el producerad av fossila bräns-
len vilket innebär att etablering av vindkraft skapar stora miljövinster. Den miljöpåver-
kan som uppkommer genom energiproduktion av vindkraft är främst relaterade till 
hälsa och komfort.  
 
Under drifttiden påverkas miljön av resor och resursförbrukning i samband med un-
derhåll. Dessutom påverkas landskapsbilden. En viss ljudstörning uppstår, som till en 
del överröstas av naturligt vindbrus, beroende på avstånd från vindkraftverket. Då 
vindkraftverken har tjänat ut kan den ianspråktagna marken återställas till ursprung-
ligt skick.  
Parkens utformning inom det planerade området kommer att optimeras med avse-
ende på lokala förutsättningar för att utnyttja varje plats effektivt. Dessutom anpassas 
placeringen av respektive vindkraftverk inom området för att minimera påverkan på 
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omgivningen med avseende på bl.a. ljud- och skuggeffekter för boende och hänsyn 
till kultur-, natur- och miljöintressen.  
 
Vindkraft är en förnybar energikälla. Att utnyttja den är ett av de mest betydelsefulla 
sätten att uppnå klimatmålen. Nyttjandet av vindenergin är från miljösynpunkt ett av 
de bästa sätten att utvinna energi. 
 
I Norden används fossila bränslen som marginalproduktion av elkraft. Marginalpro-
duktionen förändras när behovet av el ökar eller minskar. När el kommer från vind-
kraftverken minskar elproduktionen från fossila bränslen. Kraftverk med fossila bräns-
len ger utsläpp av CO2 samt SO2 och NOx som dels bidrar till växthuseffekten dels 
bidrar till försurning av mark och vatten samt partiklar som påverkar människors 
hälsa. 
 
Störningar under bygg- och avvecklingsskedet 
 
Under anläggningsskedet kommer antalet tunga transporter att vara stort. Under drif-
ten kommer däremot transporterna till och från området enbart utgöras av ett mindre 
antal drifts- och underhållstransporter per år.  
 
Under avvecklingsskedet erfordras transporter endast för bortforslingen av verken. 
Vägar och fundament under marknivån behålls och kablarna ligger kvar. 
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4 ÖVRIGT 
 
Markupplåtelse 
 
Arrendeavtal har tecknats med berörda markägare. 
 
Kommunikation 
 
Informationsträff har hållits med berörda fastighetsägare. Myndighetssamråd har hål-
lits med Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings 
län.  
 
Remisser och övriga synpunkter 
 
Remissvar har erhållits från Försvarsmakten, Luftfartsverket, telekomoperatö-
rer……… 
Synpunkter för den tidigare planerade vindkraftparken bestående av 6 vindkraftverk 
har inkommit från närboende. 
Sammanställning av remissvar och inkomna synpunkter finns i……… 
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SAMRÅDSMÖTE LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 

                   Datum 2017-03-12 
 
 
Närvarolista:  
 

• Annette Rosén   Länsstyrelsen Miljöskyddshandläggare   
• Anna Kristensson  Länsstyrelsen på kulturmiljö.  
• Oskar Karlsson  Länsstyrelsen Miljöskyddsenheten  
• Henrik Gustafsson Länsstyrelsen Naturvård 
• Marina Thelin   Bygg-och miljö Gislaveds kommun 
• Peter Englund   Bygg-och miljö Gislaveds kommun 
• Bertil Carlsson   Markägare (Frostnäs)  
• Fredrik Tavitian   Fr Ramström Vind AB 
• Björn Hansson   Arkitekt representerar Fr Ramström Vind 

  
 
 

Ø Mötet öppnas, den 2 mars 2017, av Annette Rosén som hälsar alla välkomna 
och inleder med en kort presentation. Därefter inleds en kort presentation av 
samtliga närvarande.  

 
Ø Björn Hansson presenterar projektet gällande tillståndsansökan om fyra 

vindkraftverk à 4,2 MW vardera med en totalhöjd på 230 meter.  
 

Ø Protokollför: Fredrik Tavitian 
 
 
Genomgång, diskussion och komplettering kring samrådsunderlag. Nedan följer vad 
länsstyrelsen och kommunen i samråd med Fr Ramström Vind AB har framfört om 
vad som behöver göras och kompletteras inför en tillståndsansökan.  
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Genomgång kring:  
 
Ljud 

- Ljudberäkningarna visar på nivåer som med god marginal ligger under 
riktvärdet 40 dBA.  

- Beskriv ljudberäkningarna utförligare, redovisa indata, råhetsklass mm på ett 
förståeligt sätt.  

- Fler bostadshus i Burseryd bör vara med i beräkningarna  
- Lågfrekvent ljud, beskriv.  
- Hur påverkar nedisning ljudnivåerna? 
- Risken för att max 30 decibel inomhus kan överskridas bör beaktas. 
- Kartor och tabeller ska redovisa fastighetsbeteckningar i stället för bokstäver. 

 
Skuggor  

- Beskriv generellt om skuggor och genomgående indata på ett begripligt sätt. 
- Redovisa vilka bostäder som riskerar störningar över eller i närheten av 

rekommenderade gränsvärden. 
- Redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att undvika störningar. 
- Kartor och tabeller ska redovisa fastighetsbeteckningar i stället för bokstäver. 

 
Hinderbelysning 

- Beskriv vilken typ av hinderbelysning som ska användas och redovisa aktuell 
forskningens kring hinderbelysning.  

- Kommunens ÖP tar upp frågor om hinderbelysning.  
 
Risk & Säkerhet  

- Avisningssystem för de aktuella verken. Beskriv  
- Beskriv risker för iskast. 
- En vedertagen beräkning av riskavstånd = Rotordiameter + Navhöjd x 1,5.  
- Beskriv risk för brand mm. Låg brandrisk finns ingen växellåda.  

 
Kommunala ÖP 

- Rekommenderat avstånd till tätortsgräns, 1000 meter enligt kommunens ÖP.  
- VKV Nr.1 ca 800 meter till Burseryds tätortsgräns. 
- VKV Nr.2 ca 1000 meter till Burseryds tätortsgräns. 

 
Landskapsbild  

- Nya fotomontage.  
- Projektområdet delas in i tre områden inför fotomontage. Beskriv.  
- Diskuterar fotoplatserna med LSt och Kommunen.  
- Beskriv landskapsbilden, genomgående.  
- Laser med höjddata karta finns tillgänglig.  
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Friluvsliv  
- Beskriv områdets rekreationsvärden. 
- Markägaren Bertil Carlsson framför att det finns en skogspromenad kring VKV 

nr.1 dock mycket liten aktivitet. Undersök saken.  
 
Vägar och Transporter  

- Naturvårdsinventeringen behöver kompletteras om transporter kommer att ske 
via vägar som inte inventerats.  

- Elkablar anläggs av Eon. Beskriv belägenhet och utförande.  
- Beskriv ingående hur transporter av VKV, betong mm kommer att ske.  
- Använd krossmaterial vid vägbyggen eller sträva efter massbalansering inom 

området. 
- Redovisa behov av flyttmån för de olika verken.  

 
Vattenverksamhet  

- Undersök om det behövs tillstånd för vattenverksamhet 
- Strandskydd, 100 meter. Beskriv om strandskyddet kommer påverkas och om 

dispens behövs.  
 

Kultur och miljö (Wallin) 
- Rapport komplett. Redovisa nya koordinater för vkv 3. 
- kompletteras om nya tillfartsvägar ska används istället för den tilltänkta vägen.  
- Påminn Wallin om att skicka in rapporten till Samla (RAÄ) 

 
Fågel  

- Uppdatera fågelinventering gjord 2015. Kontrollera mot förändringar i 
artportalen. 

- Inventera 1 till 2 dagar skogshöns och  
- Inventera 1 dag runt sjöarna, Kroksjön och Uttersjön.  

 
Fladdermöss 

- Fladdermusinventering komplett.  
- Uppdatera naturvårdsinventeringen, se artportalen.  

 
Återvinning   

-  Se Mål nr: M2210-08.  
 

Vindbrukskollen  
- Projektet ska läggas in i vindbrukskollen.  

 
Betydande miljöpåverkan 

- Alternativ plats måste beskrivas.  
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Kartmaterial   
- Skala 1:10 000. 
- Karta med fastighetsbeteckning. 

 
Koordinaterna  

- SWEREF 99 TM 
 
Remisser 

- LFV med ärendenummer (Ä-2016-005012) och Försvarsmakten med 
beteckning (FM2016-2565:3 har inget erinra med en totalhöjd på 230 meter.  
Telia och Teracom har inget att erinra med en totalhöjd på 230 meter.   

- Fler remissinstanser skall konsulteras. Gislaveds kommun har en lista. 
 
Jaktstuga  

- Ekonomibostad, beskriv vad detta innebär.  
 

Fastighetsbeteckning  
- Fastighetsbeteckning tydligt på fastighetskarta.  
- Bostäderna från sakägare måste vara synligt och redovisas synligt på ljud-

och skuggberäkningarna. 
  

Egenkontroll  
- Nya krav från kommunen. Se ÖP. 

  
Annons  

- Värnamo nyheter 
- Vestboanda lokaltidning. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inventering av fladdermöss vid Frostnäs, Gislaveds kommun 

inför etablering av vindkraft  
Johan Eklöf 2014-09-19 

 

 
Rapport till Ramström Vind 

  

Uppdrag utfört av:  

Johan Eklöf, Graptolit  

www.graptolit.com  

johan.eklof@gmail.com  
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BAKGRUND  

 

Fladdermöss förekommer över hela jorden, utom i polartrakterna och har gjort så i 60 miljoner år. De 

äldsta fossila fynden är drygt 55 miljoner år gamla och uppvisar stora likheter med dagens 

fladdermöss, det vill säga de hade förmågan att fånga insekter i mörker. Idag utgör fladdermössen en 

femtedel av alla däggdjur, med ca 1250 beskrivna arter och runt om i världen hittar man fladdermöss 

med all sorts föda på menyn – grodor, skorpioner, fisk, nektar, frukt och blod. I Sverige är alla 

insektsätare och man har funnit 19 olika arter i sju olika släkten, vilket även här är en betydande del 

av däggdjursfaunan. Den senast beskrivna arten, nymffladdermus, påträffades så sent som 2010, 

vilket visar att vi ännu har mycket att lära om fladdermössen i Sverige. Åtminstone 15-16 arter kan 

anses bofasta i landet, men siffran kan stiga med ökad kunskap. 10 av våra arter är rödlistade, men 

alla fladdermöss är fredade enligt 3§ jaktlagen och fridlysta enligt Artskyddsförordningens 

fridlysningsbestämmelser. Dessutom har Sverige förbundit sig att främja fladdermusbestånden och 

skydda fladdermössens jaktområden och boplatser enligt det internationella avtalet EUROBATS. För 

aktuell status, se Ahlén 2011.  

 

Fladdermöss är de enda däggdjur som kan flyga aktivt och de har en unik förmåga att ekolokalisera, 

det vill säga orientera sig i landskapet med hjälp av ljud. De kan därför både navigera obehindrat och 

jaga i kolsvart mörker. Varje natt kan en fladdermus fånga flera tusen insekter, vilket ger dem en 

viktig plats i ekosystemet. Faktum är att fladdermöss ofta används som indikatorer på hur miljön mår 

och förändras över tid. Flertalet fladdermöss trivs som bäst i halvöppna skogs- och kulturlandskap, 

med stort inslag av lövträd och nära vatten, det vill säga där det finns mycket insekter. Flera arter har 

också anpassats väl till ett stadsnära liv i trädgårdar och parker. Faktum är att människan nästan är 

en förutsättning för att vissa arter skall trivas, då vår djurhållning och klassiska gårdsbruk har format 

landskapet så att det gynnar fladdermössen. Dessutom fungerar våra hus ofta som boplatser.  

 

Fladdermöss och vindkraft  

I och med det senaste årtiondets kraftiga ökning av antalet vindkraftsparker, har det 

uppmärksammats att fladdermöss kan drabbas negativt av vindkraftverk (Ahlén 2002). Till skillnad 

från fåglar, verkar fladdermöss söka sig aktivt till kraftverken, vilket leder till att de omkommer. Det 

har visat sig att fladdermöss mer än gärna jagar kring vindkraftstornen (Rydell m fl. 2010) och 

därmed riskerar kollision eller att drabbas av det tryckfall som uppstår bakom rotorerna. Tryckfallet 

kan orsaka inre blödningar hos fladdermössen (Baerwald 2008). Utöver den direkta påverkan som 

vindkraftverken har på fladdermössen, drabbas de också indirekt genom förändringar i landskapet, 

allt från att boplatser, såsom gamla träd riskerar förstöras till att insektsrika våtmarker utarmas.  

 

Genom kunskap och planering kan dock riskerna minimeras och det verkar som om de flesta 

dödsfallen sker vid ett fåtal felplacerade vindkraftverk (Rydell m fl. 2011). Fladdermöss finns där 

insekter finns och de föredrar i första hand mosaikartade kulturlandskap, vattennära och lövskogsrika 

områden och de missgynnas av produktionsskog, kalhyggen och storskaliga åkerbruk. Många 

vindkraftverk planeras i höglänta barrskogsområden, där färre arter antas drabbas. Men Kunskapen 

om hur fladdermöss reagerar i sådana områden är fortfarande relativt liten och det verkar som om 

fladdermöss, särskilt under sensommarnätter, även utnyttjar denna biotop (Rydell m fl. 2011).  

 



I övrigt utgörs riskområdena främst av våtmarker och linjeelement i landskapet, såsom skogsvägar, 

strandkanter och dalgångar, vilka fladdermössen använder för förflyttning. Lokala migrationsrutter, 

liksom mer storskaliga förflyttningar är bra att känna till vid etablering av vindkraft. Även distinkta 

höjder i skogen verkar vara särskilt känsliga, möjligen på grund av att insekter följer skogens konturer 

och flyger nära trädtoppar, och således också kring vindkraftverk. Detta fenomen beror dels på att 

insekterna i största möjliga mån försöker undvika rovdjur och dels på vindförhållanden och 

temperaturskikt i luften. Dödsfallen är också koncentrerade till nätter med svag vind, främst i 

augusti-september, då stora mängder insekter migrerar i de högre luftskikten. Därför är höga 

vindkraftverk sämre ur fladdermusperspektiv än låga kraftverk (Rydell m fl. 2010, Rydell m fl. 2011). 

Tidpunkten sammanfaller också med fladdermössens flyttningar mot vinterkvarteren.  

 

Olika arter påverkas också olika mycket beroende på hur deras jaktbeteende ser ut. De mest utsatta 

arterna är de som jagar insekter på hög höjd, i fria luften, som till exempel stor fladdermus, nordisk 

fladdermus, gråskimlig fladdermus och dvärgfladdermus. Andra arter hittas i liten utsträckning kring 

vindkraftverk, beroende på beteende alternativt på få individer (Rydell m fl. 2010). Därför är det 

viktigt att konstatera, inte bara hur landskapet ser ut där vindkraft planeras, utan också vilka arter 

som kan tänkas förekomma där. Och det räcker inte att leta efter rödlistade fladdermöss i ett 

område, då det snarare är våra mer vanliga fladdermöss som drabbas mest av vindkraft.  

 

Projektområde och tidigare inventeringar 

Vindkraftsområde Frostnäs är beläget utanför Burseryd i Gislaveds kommun, i västra delarna av 

Jönköpings län. Området består till största delen av produktionsskog i olika stadier, med flera 

avverkade och eller avverkningsanmälda ytor, vilket normalt är en relativt ointressant miljö ur 

fladdermussynpunkt. Endast ett fåtal nyckelbiotoper och/eller naturvärden med ädellöv är 

identifierade i områdets närhet (Skogsdataportalen, figur 1). Men i projektområdet finns också ett 

antal mindre vatten, våtmarksområden och även sumpskog, vilket ökar attraktiviteten för insekter 

och därmed fladdermöss. I utkanterna finns även en del äldre bebyggelse och gårdsmiljöer med 

småskaligt jordbruk och/eller bete, platser som kan hysa ett flertal fladdermöss.  

             

I Gislaveds kommun har man tidigare noterat 8 olika fladdermusarter: nordisk fladdermus, 

dvärgfladdermus, stor fladdermus, gråskimlig fladdermus, långörad fladdermus, vattenfladdermus, 

den rödlistade dammfladdermusen och mustasch-/brandts fladdermus (Lst Jönköping 2008). Det 

sistnämnda artparet går inte att skilja åt genom enbart ljudupptagningar och benämns därför som 

en. Få inventeringar har gjorts i Burseryds absoluta närhet men vid sjön Fegen i Gislaveds kommun 

och Svenljunga kommun har man konstaterat fem olika arter: nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, 

stor fladdermus, långörad fladdermus och mustasch-/brandts fladdermus (Lst Jönköping 2008, Lst 

Västra Götaland 2006).  

 

METODER  

Alla svenska fladdermöss jagar med hjälp av ultraljudssignaler i större eller mindre utsträckning. Olika 

arter har olika kännetecken med avseende på bland annat frekvens och pulsrytm och kan därför 

artbestämmas med ljudinspelningar, direkt i fält eller via datoranalys (för detaljer kring 

artbestämning med hjälp av ljud, se bl a Russ 2012). Inventeringen gjordes av Johan Eklöf, fil dr i 

zoologi, under yngelsäsong samt under inledande parningsperiod/migration. Under yngelsäsongen 



lever fladdermössen i kolonier med ungar och är då bofasta, medan de efter yngelperioden påbörjar 

parningssäsongen samt börjar röra sig mot sina vinterkvarter. Det är alltså viktigt att täcka in båda 

perioderna då artsammansättningen och rörelsemönster i ett område kan variera med tidpunkt. 

Inventeringspunkter i området bestämdes utifrån kartstudier och rekognosering av området på 

eftermiddagen innan påbörjad inventering.  

 

   

  
Övre raden från vänster: Vy från box 5, 6, 9; nedre raden från vänster: vy från box 10, 14, 15 

 

 

Manuell inventering  

Med hjälp av handhållna ultraljudsdetektorer: Pettersson D240x (Pettersson Elektronik) och 

Echometer Touch (Wildlife Acoustics) kunde fladdermöss noteras, spelas in och artbestämmas. Jag 

lyssnade manuellt efter fladdermöss under 2 nätter: 26-27 maj samt 5-6 augusti, antingen 

stillastående vid utvalda positioner eller gåendes längs exempelvis häckar, vattendrag och 

byggnader, samt genom köra längre sträckor med bil. Se figur 1.  

 

Autoboxar  

Som främsta inventeringsmetod användes autoboxar (Pettersson D-500X), ultraljudsdetektorer som 

automatiskt spelar in alla ultraljud under en hel natt. Ljudfilerna lagrades på ett minneskort och 

analyserades senare med hjälp av särskild mjukvara, Pettersson BatSound 4.1. Sammanlagt placerade 

jag ut autoboxar på 15 olika positioner (figur 1) vid tre tillfällen under 8 nätter (26-29 maj, 12-14 juli 

och 5-8 augusti), totalt 42 boxnätter.   

   



 

 

Figur 1. Manuell inventeringssträcka och positioner  

för autoboxar   
Enil= nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) 

Msp= obestämd art ur släktet Myotis 

Mdau=vattenfladdermus (Myotis daubentonii),  

Nnoc= stor fladdermus (Nyctalus noctula)  

Väder: 

140526-140529 – 10-14°C, klart, vindstilla 

140712- 140714 – 12-15°C, skurar, svag vind 

140805- 140808 – 15-19°C, molnigt, vindstilla 

 

Resultat 

Jag fann totalt 7 arter fladdermöss i det undersökta området: stor fladdermus, nordisk fladdermus, 

dvärgfladdermus, långörad fladdermus, vattenfladdermus, fransfladdermus och mustasch-/brandts 

fladdermus. Det sistnämnda artparet kan inte skiljas åt och benämns som en art. Denna var också 

den mest spridda och noterades på 11 av 15 autoboxar, men räknas inte som känslig för 

vindkraftsutbyggnad då den inte jagar i fria luften. Nordisk fladdermus och dvärgfladdermus 

noterades på 10 boxar vardera och dominerade stort i antal inspelningar, särskilt söder om de 

tilltänka vindkraftverken, vid Hökaregården och Norra Frostnäs, men även i Ma och Släthult. Troligen 

finns kolonier av dvärgfladdermöss vid Hökaregården såväl som i Norra Frostnäs. Den manuella 

inventeringen gav också ett stort antal dvärgfladdermöss vid gården i Svanabo och även här finns en 
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trolig koloni. Både nordisk fladdermus och dvärgfladdermus räknas till de mer känsliga arterna för 

vindkraft, men är samtidigt Sveriges vanligast förekommande arter. Ytterligare en vanligt 

förekommande art, i landet såväl som i projektområdet är långörad fladdermus. Den noterades på 7 

av 15 boxar och var särskilt talrik vid Hökaregården. Långörad fladdermus jagar ofta tyst och kan 

därför vara underskattad i undersökningen, men arten räknas inte som vindkraftskänslig. Övriga arter 

noterades på tre eller färre boxar och i låga antal. Den vindkraftskänsliga stor fladdermus kunde bara 

konstateras i tre inspelningar i Norra Frostnäs samt vid ett tillfälle under den manuella inventeringen 

(se figur 1). Värt att konstatera är också förekomsten av den rödlistade fransfladdermusen, vilken 

förekom på två platser. Arten är dock inte vindkraftskänslig och inget tyder på att den har 

yngelkolonier i området. 

Överlag var fladdermusaktiviteten låg närmast de tilltänkta verken men mycket hög kring gårdarna 

söder om. Av vindkraftskänsliga arter kunde endast de vanligaste konstateras och sannolikt kommer 

inte fladdermusfaunan i stort påverkas av vindkraftsutbyggnad. Men etablering av vindkraft kommer 

att förändra miljön och möjligen också fladdermössens rörelsemönster, genom tillfartsvägar och 

förändring av landskapsbilden. Det kan därför vara viktigt att kontrollera hur fladdermössen kring 

Hökaregården/Frostnäs kommer att röra sig i vindkraftsområdet.  

Sammanfattningsvis tror jag inte att fladdermusfaunan kommer att påverkas i någon större 

utsträckning av en vindkraftsutbyggnad i Frostnäs. Men jag föreslår ett mindre kontrollprogram för 

de tre västligaste verken, där man mäter aktivitet på hög höjd, åtminstone i augusti-september. Om 

det dessutom går att undvika tillfartsvägar från Svanabo mot vindparken vore detta bra ur 

fladdermussynpunkt.  

 

BOX Datum enil mmb mdau mnat msp nnoc paur ppyg obest. 
antal 
arter insp/natt 

1 140526-140529 
       

1   1 0,3 

2 140526-140529 10 7 
    

4 
 

  3 7,0 

3 140526-140529 
 

2 
      

  1 0,7 

4 140526-140529 9 17 
     

69 1 3 32,0 

5 140526-140529 
  

29 5 6 
  

40   4 26,7 

6 140526-140529 5 2         6 4   4 5,7 

7 140712-140714 
        

  0 0,0 

8 140712-140714 3 
      

1   2 2,0 

9 140712-140714   1   5 1   1     1 4,0 

10 140805-140808 6 2 
     

1   3 3,0 

11 140805-140808 3 11 
    

2 3   4 6,3 

12 140805-140808 6 6 
  

3 
 

2 
 

1 4 6,0 

13 140805-140808 20 2 
     

4   3 8,7 

14 140805-140808 546 15 
   

3 4 101 1 5 223,3 

15 140805-140808 62 3         70 319 8 4 154,0 
Tabell 1. Antal arter och inspelningar per utplacerad autobox.  
Enil= nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Mmb= mustasch/brandts fladdermus (Myotis mystacinus/brandtii), Mnat=fransfladdermus 

(Myotis nattereri), Msp= obestämd myotos (Myotis sp.), Nnoc= stor fladdermus (Nyctalus noctula), Paur= brun långörad fladdermus 

(Plecotus auritus), Ppyg= dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus)  
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Arkeologisk utredning, etapp 1 
 

Frostnäs vindkraftpark 
Burseryds och Villstads socknar 

Gislaveds kommun 
Småland 

 
Lasse Wallin 

Omslaget visar ett parti av skogsvägen från verk 3 söderut, 
det som i rapporten är den nordligaste delen av väg 3 med 
korsningen av Yebäcken. Foto från norr. 
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Arkeologisk utredning, etapp 1 
 
Frostnäs vindkraftpark 
Burseryds och Villstads socknar 
Gislaveds kommun 
Småland 

Fig. 1. Vindkraftspar-
ken planeras strax ös-
ter om Burseryds tät-
ort i sydvästra delen 
av Gislaveds kom-
mun. Vägkartan från 
Lantmäteriet i skala 
1:100 000. 

Utredningen visar att en utbyggnad inte kommer beröra några kän-
da fornlämningar eller områden där under mark dolda fornlämning-
ar rimligen kan förväntas. Små ingrepp i skadade kulturlämningar 
kan eventuellt ske. 
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Inledning 
 
Fr Ramstöm Vind AB arbetar med planer på en vindkraftpark strax öster om Burseryds 
samhälle i Gislaveds kommun. Vi har tidigare utfört en översiktlig kulturlandskapsanalys 
för att göra en första bedömning av hur en etablering skulle påverka kulturlandskapet i 
området, denna analys bifogas sist i denna rapport. Nu har vi även genomfört en arkeolo-
gisk utredning, etapp 1, det vill säga en fältinventering av relevanta delområden, baserad 
på kulturlandskapsanalysens resultat och länsstyrelsens beslut. Det nu utförda arbetet har 
genomförts av Lasse Wallin under hösten 2015 och bekostats av Fr Ramström Vind AB. 
 
 

Fig. 2. Undersökningsområdet 
med svart kontor och ljus toning 
kring verk och vägar. Underlags-
karta är Fastighetskartan från 
Lantmäteriet. Registrerade forn-
lämningar och kulturlämningar är 
markerade med blått enligt Riks-
antikvarieämbetets fornminnesre-
gister, FMIS. Skala 1:20 000. 
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Bakgrund 
 
Frostnäs vindkraftpark ligger öster om Burseryds tätort i Gislaveds kommun. Utrednings-
området berör delar av två socknar, Burseryd i väster och Villstad i öster. Området ligger 
i mossrik skogsbygd nära gränsen till Västergötland. Området domineras av några sådana 
mossar, Frostamossen, och väster om denna, Skogsmossen. Mellan de flikiga våtmarker-
na finns kulliga höjdpartier med höjder upp emot 175 m. ö. h.  
 
Analysområdet berörs inte av något riksintresseområde för kulturmiljövården, inte heller 
av regionala eller kommunala intresseområden för kulturmiljövården. Ett fåtal registrera-
de fornlämningar finns däremot i området. Dessa utgörs i samtliga fall av sentida torpläm-
ningar och är alltså egentligen kulturminnen för vilka varsamhetsprinciper gäller. 
 
Som en följd av naturförhållandena är det troligt att området har varit glest bebyggt under 
förhistorisk och historisk tid. En tolkning av fornlämningsbilden i ett större perspektiv ger 

Fig. 3. Fornlämningar och kulturlämningar i vindkraftparkens omgivningar, enligt fornminnesregistret, 
FMIS. Lämningar markerade med blått. De sex röda prickarna är de planerade platserna för vindkraftver-
ken. Vindkraftparken planeras i omgivningar med mycket få forn !  och kulturlämningar. Vägkartan från 
Lantmäteriet med fornlämningar enligt FMIS. Skala 1:50 000. 
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vid handen att bygderna har legat längs vattendragen. I väster Västerån som rinner genom 
Burseryds tätort i nord-sydlig riktning, i viss mån längs den mindre Österån som likaså i 
nord-sydlig riktning rinner genom Ma, öster om området och tangerar undersökningsom-
rådet vid Guaström. Framförallt är det naturligtvis Nissan, sex till sju kilometer öster om 
området som under lång tid varit magnet för bebyggelsen. Längs Nissan återfinns tätorten 
Smålandsstenar, sockencentrat Villstad och längre söderut, Skeppshult. Vid det sentida 
stationssamhället  Smålandsstenar ligger gravfältet Smålands stenar med fem bevarade 
domarringar. 
 
I Burseryds socken finns fornlämningar från äldre stenålder och framåt, men av lämning-
arna från förhistorisk tid dominerar järnålder och i viss mån bronsålder. Kyrkbyn Burse-
ryd är medeltida, en dopfunt, nu i Statens Historiska Museum, är från 1100-talet. Den 
äldsta kyrkklockan är gjuten redan 1238. Den nuvarande kyrkan är från 1700-talets mitt. 
Ortnamnet är känt från 1350 och skrevs då Bursrydh och innehåller delarna bur, troligen
(förvarings)bod och ryd med betydelsen röjning. 
 
Villstads socken uppvisar en liknande fornlämningsbild som Burseryd, men med flera 
lämningar. Några av byarna verkar haft en bebyggelse sedan yngre järnålder eftersom det 
ligger boplatser invid dem. Även här har det funnits en medeltida kyrka, men den nuva-
rande är från 1900-talets början. Ortnamnet skrevs Wiuilstadum år 1268, förleden anses 
vara ett personnamn, Vivel, och efterleden är stad med betydelsen plats. Ortnamn på  
! stad har bildats under en cirka 1 000 år lång period från vår tidräknings början. 

Fig. 4. Skogsparti vid verk 6. Terrängen i området domineras av blockrika moräner i ett ofta tunt lager på 
berg, där det inte är våtmarker. Fotot är av ett parti cirka 100 meter sydöst om platsen för verk 6. Foto från 
väster. 
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Områdets landskapshistoria kan därför sammanfattas på följande sätt. I brist på arkeolo-
gisk information får vi antaga att området varit sparsamt utnyttjat under större delen av 
förhistorisk tid. Idag återfinner vi spår av bebyggelse från förhistorisk tid framförallt i an-
slutning till ådalarna, förenklat sett. Det är rimligt att antaga att bebyggelse funnits i om-
rådets närhet under stora delar av bronsåldern och framöver. Medeltida byar som Burse-
ryd och Villstad har haft föregångare under järnåldern. Gravar av typer vanliga under 
bronsålder och järnålder, och därmed också rimligen bebyggelse, är koncentrerade kring 
Västerån och Nissan. Trakten omkring undersökningsområdet är påtagligt fritt från kända 
fornlämningar. Ort- och platsnamnen i området och dess närhet är vanligen medeltida el-
ler yngre, det tydligaste undantaget är sockencentrat Villstad i öster.  
 
Kyrkbyarna Burseryd och Villstad har alltså existerat under medeltiden och troligen flera 
av gårdssamlingarna och ensamgårdarna i området också, för en mera exakt uppfattning 
om detta krävs en genomgång av jordeböcker etc som inte har gjorts i denna studie.  
 
Vid tiden för laga skiftet fanns en gårdsbebyggelse omkring områdets periferi, med några 
enstaka odlingsytor inom området. Bebyggelseexpansionen under 1800-talet  avspeglas 
av ett antal torpetableringar, som här syns tydligast på Generalstabens karta från 1871. 
Under 1900-talet har torpen efterhand försvunnit liksom odlingen av den mark de låg på. 
Rationaliseringar i jordbruket har naturligtvis skett även här. Idag är undersökningsom-
rådet skogsbevuxet. 
 
Vindkraftparken planeras bestå av sex verk med ett inbördes avstånd av 500-700 meter. 
Inga längre vägsträckor planeras, endast korta anslutningar med längder på upp emot 80-
90 meter. Däremot kan vägförstärkningar, breddningar och enstaka rätningar av kurvor 
förväntas. 
 
Den detaljera de delen av kulturarvsanalysen återfinns som bilaga sist i rapporten 
 
 

Mål 
 
Avsikten med utredningen var att klargöra fornlämningssituationen i området för att få ett 
planeringsunderlag för exploatören och ett underlag för länsstyrelsens fortsatta handlägg-
ning. Finns det ytterligare synliga fornlämningar och kan man med goda skäl misstänka 
under mark dolda lämningar inom delar av området? 
 
 

Metod 
 
Arbetet utfördes som en fältinventering baserad på resultaten från den tidigare utförda 
kulturlandskapsanalysen. Fältinventeringen omfattade ett område med 200 meters radie 
kring verksplatserna samt korridorer med 50 meters bredd längs vägar som skall användas 
under bygg och brukstiden. Inmätning gjordes med hjälp av GPS. 
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Genomförande och resultat  
          
De arkivstudier som gjorts är redovisade i den översiktliga kulturlandskapsanalysen 
(Wallin 2014, se bilagan). Slutsatsen var att området för vindkraftparken av allt att döma 
legat utanför bygderna under förhistorisk- och historisk tid. En torpbebyggelse har funnits 
under 1800-talet och denna har gradvis försvunnit under 1900-talet.  
 
Vid inventeringen har en terränganalys varit viktig, denna har delvis gjorts före fältinven-
teringen, men till största delen på plats inom aktuellt delområde och med kartan i hand. 
Då har den praktiska inventeringen lagts upp delområde för delområde. En stor del av 
området består av våtmarker, dessa är med största sannolikhet försumpningsvåtmarker 
som, så ofta inom Sydsvenska Höglandet, till stor del bildats under de senaste 2000 åren. 
Fornminnesinventering på dessa våtmarker har inte utförts utan bedömts som utsiktslös. 
Inga markingrepp i våtmarker planeras i projektet. 
 
I det följande presenteras resultaten av inventeringen område för område med början med 
platsen för de enskilda verken och därefter följer vägarna. Områdesnumreringen följer 
numreringen av verken och vägområdena benämns även de enligt verksnumreringen, se 
fig. 5. Hela området för vindkraftsparken kännetecknas av brant kullig terräng dominerad 
av stenig, blockig morän och som sagt, en stor andel försumpningsvåtmarker. 
 
 

Fig. 5. Vindkraftparken vid Frostnäs med utredningsområdet gråtonat och delarna numrerade. En-
ligt länsstyrelsen skall ett område med radien 200 meter kring varje verk kontrolleras liksom ett 
område kring vägar med korridorbredd 50 meter. Fastighetskartan från Lantmäteriet med FMIS. 
Skala 1:25 000. 
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Verk 1 
Det område som ligger längst mot sydväst skall få verket placerat på krönet av en vass 
rullstensås som löper i västnordväst-östsydöst längs sydkanten av Skogsmossens östra 
flik. Området utgörs av en " halvö som begränsas av Skogsmossen i norr, väster och syd-
väst. Mot öster-sydöst fortsätter området mot fastmarkspartiet mot Hökagården. Rull-
stensåsen är bevuxen med gles skog och ett igenväxande hygge finns på fastmarksuddens 
västra del. Den södra delen av området är skogsmark. 
 
Det finns inga kända fornämningar inom området och inte heller några indikationer från 
den översiktliga kulturlandskapsanalysen. Rullstensåsen är som sagt mycket vass och inga 
spår av gravar eller andra fornlämningstyper kunde iakttagas på åsen. Inventeringen av 
skogsmarken i områdets södra del gav inte heller några resultat. Vid mitten av 1990-talet 
hade markägaren planer på att öppna täkt inom åsen och området besiktigades då enligt 
uppgift av Jönköpings museum utan att fornlämningar påträffades. Täktplanerna fullfölj-
des emellertid inte. 

Fig. 6. Området omkring verk 1. Skala 1:5 000. 
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Verk 2 
Området ligger på ett nord-sydligt fastmarksparti som skiljer Skogsmossen i väster från 
den större Frostamossen i öster. Detta fastmarksparti består av två höjder vilka höjer sig 
25-30 meter över de båda våtmarkernas ytor och de har branta sidor. Verk 2 skall placeras 
i krönläge på den norra av dessa två höjder. 
 
Höjden består av moräntäckt berg där moräntäcken till största delen var tunt. Verket skall 
placeras på ett idag igenslyat hygge där inventering försvårades av markberedning. Ter-
rängen är småbruten utan plana ytor, krönlägen kontrollerade för förekomst av gravar. 
Inget troligt läge för fornlämningar. I den stående skogen strax i öster fanns bättre lägen, 
framför allt för fossil åkermark, men inga lämningar påträffades. Närmare områdets 
ytterkanter ökar sluttningen och perifert vidtar våtmarken. Inga fornlämningar eller 
kulturlämningar förväntas inom området kring verk 2. 

Fig. 7. Området kring verk 2 med delar av området kring verk 3 i övre högra hörnet. Skala 1:5 000. 
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Fig. 8. Terrängen vid verk 2, kulligt och med storblockig morän. Foto från öster. 
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Verk 3 
Verket skall placeras på en smal fastmarksudde som ligger i Frostamossens nordvästra 
del. Udden har fastmarkskontakt i norr och en nybyggd skogsväg förenar udden med en 
annan udde, Yeberget, i söder. Den höjd som verket skall placeras på är mycket brant, när 
man väl kommit upp så är man på väg ned igen redan efter några steg! Idag finns ett jakt-
torn på toppen, men det finns inga tecken på stensättningar eller annat äldre utnyttjande. 
Markberedning försvårade också inventeringen på platsen. Den stående skogen i söder 
och väster växer på fuktig mark och mot söder vidtar den skarpa sluttningen mot Yeber-
get.  
 
I områdets södra del, omedelbart norr om Yebäcken, har det enligt Ekonomiska kartan 
1953 funnits en byggnad och odlingsmark som troligen varit mossodling. Det gick inte att 
finna spår av varken odling eller byggnad i den planterade skogen på platsen, skogen var 
cirka 50 årgammal. På Generalstabskartan från 1871 finns ingen bebyggelse markerad på 

Fig. 9. Området omkring verk 3 med verk 2 i nedre vänstra hörnet. Skala 1:5 000. 
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platsen. Det är rimligt att antaga att bebyggelse och odling är senare och tillkommit kring 
sekelskiftet 1900 då mossodling intensifierades. 
 

Fig. 10. Den branta höjden där verk 3 skall placeras. Foto från vägen i söder. 

Fig. 11. Utsikt från platsen för verk 3 mot Yebäcken i söder. Vägen korsar bäcken 
alldeles utanför skogsbrynet. Foto från norr. 
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Verk 4 
Verket skall placeras i ett läge som ligger mer 
än 15 meter högre än Frostamossen, närmast 
ett platåläge med flera småkullar högst upp. 
Långt till rinnande vatten på höjden. Jordar-
ten är mycket stor- och rikblockig morän. 
Den omgivande skogsmarken i väster, norr 
och öster ligger något lägre. Området för ver-
ken är skogsavverkat för några år sedan och 
börjar slya igen. Markberedning har skett. 
Det höga läget skulle kunna vara lämpligt för 
gravar med den överblick över landskapet 
man får från platsen. Inga spår av gravar 
fanns emellertid inom området. De något läg-
re beskogade ytorna inventerades med avse-
ende på boplatslägen och fossil åkermark, 
men utan resultat. 

Fig. 12. Området för verk 4. Skala 1:5 000. 

Fig. 13. Från verk 4 mot öster. 
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Verk 5 
Verket skall placeras i mera småbruten terräng än verk 4. Våtmarker finns i sydöst och to-
pografin domineras av höjdstråk i nordöstlig-sydvästlig riktning. Platsen för verket ligger 
på en åsliknande bildning med mycket tunt moräntäcke. Mot sydöst sluttar terrängen i 
platåer ner mot våtmarkerna och tangerar där torpet Planens område men endast utmarks-
delen. Ytterligare en parallell åsliknande bildning med mycket tunt moräntäcke finns väs-
ter om verksplatsen och därefter ett större hygge. Inga fornlämningar kunde konstateras. 
 

Fig. 14. Området för verk 5. Skala 1:5 000. 
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Verk 6 
Platsen för verket är högt belägen, ett krönläge i ett område som till största delen består av 
mycket svårinventerat hygge där slytillväxten varit påtaglig. I den sydöstra delen av om-
rådet kring verket fanns stående skog på mark som sluttade mot sydöst. Terrängen var 
mycket blockig i hela området.  Inga lämningar påträffades i skogsmarken och på hygges-
marken gjordes riktad inventering mot de få gravlägen som kunde identifieras och mot 
eventuella boplatslägen, utan resultat. Avståndet till rinnande vatten, och till viss del den 
blockrika och sluttande terrängen, gör boplatslämningar mindre troliga, jämför fig. 4. 
 
Torpet Planen har legat längs vägen från sydväst upp mot platsen för verk 6, men torpets 
odlingsmark har inte sträckt sig så långt som in till området kring verkplatsen, se avsnittet 
Väg 6 nedan. 

Fig. 15. Området för verk 6. Markeringen vid vägen i nedre vänstra hörnet är kulturlämningen, torpet 
Planen. Skala 1:5 000. 
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Väg 1+2 
Vägen utgår från väg 576 mellan Burseryd och Smålandsstenar och passerar väster om 
Hökagården för att sedan fortsätta norrut till platsen för verk 2, med en kort avstickare till 
verk 1 i väster. Vägen existerar idag och är framkomlig för stora fordon, ställvis kan 
breddning och röjning erfordras. 
 
Mellan väg 576 och Hökagården passerar vägen genom platsen för Vråen, ett sentida torp 
som inte är markerat på Generalstabens karta från 1871, men odlingsmarken är markerad 
på Ekonomiska kartan 1953. En ombyggnad av vägen har lett till skador på lämningen. 
Delar av åkermarken i sydöstra delen av torpets marker odlas fortfarande men resten är 

Fig. 16. Södra delen av väg 1+2. Delar av området kring verk 1 syns i den övre vänstra halvan av bilden. 
Byggnaderna till torpet Vråen har troligen legat 20-30 meter sydsydöst om den blå punkten inom kultur-
lämningen. Skala 1:5 000. 
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övergivna och delvis svåra att urskilja. Det som kan ha varit platsen för bostadshuset lig-
ger strax utanför det femtio meter breda undersökningsområdet längs vägen. Vägen är här 
bred och rak och inga markingrepp förväntas för att transporter skall kunna komma fram. 
Torpet Vråen är inte medtaget i den tidigare kulturlandskapsanalysen. 
 
Norr om Vråen går vägen genom tidigare skogsmark och passerar väständan av Kroksjön, 
en näringsfattig sjö vars stränder som av detta skäl troligen inte eftertraktats som boplats-
läge. Eventuella boplatser borde i annat fall vara lokaliserade till sjöns inlopp öster om 
undersökningsområdet.  
 
Längre norrut har torpet Krokhuset legat med byggnader och all odlingsmarker öster om 
vägen och klart utanför undersökningsområdet.  
 
Avtaget till verkplats 1 är kort och går som en anlagd smal väg i kanten av Skogsmossen. 
 
Den norra delen av väg 1+2 är smalare än den södra och här kan breddning och avverk-
ning komma ifråga för transporter i etableringsskedet av parken. Sådana ingrepp förvän-
tas emellertid inte kollidera med antikvariska intressen. 

Fig. 17. Den norra delen av väg 1+2 med delar av området kring verk 1 till vänster och verk 2 i bildens övre 
del. Odlingsmark och byggnadslämningar från torpet Krokhuset ligger helt utanför utredningsområdet öster 
om vägen. Skala 1:5 000. 



18 

 
Väg 3 
Vägen utgår från väg 576 i söder och passerar genom områden med delvis igenväxande 
gammal odlingsmark till Frostnäs. I detta parti är landskapet inte av den karaktär att even-
tuella breddningar som kan komma ifråga berör antikvariska intressen, åkergränsmarke-
ringar är sentida och vägen är dessutom relativt bred.  
 
En besvärlig passage finns en bit norrut där vägen viker av mot väster vid en äldre ekono-
mibyggnad strax söder om Norra Frostnäs, se fig. 19. Här finns ett äldre vägträd omedel-
bart söder om vägkorset, men det är möjligt att bygga väg i nuvarande betesmark söder 
om trädet för att jämna ut denna vinkelräta sväng. Vidare norrut blir vägen en skogsväg 
som följer landtungan över västdelen av Frostamossens västra del förbi Yeberget. Inga 
fornlämningar eller kulturlämningar har identifierats här. Från en äldre vändplan på norra 
delen av Yeberget finns en nybyggd bred skogsväg som är fullt tillräcklig för transportbe-
hovet, bredden är 8-10 meter. Inga lämningar har heller identifierats här.  
 

Fig. 18. Södra delen av väg 3. Byggnaderna inom vägkorridoren är moderna. Skala 1:5 000. 
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Fig. 19. Mellersta delen av väg 3. Vägskälet med vägträd syns strax ovanför bildens mitt. Vägen blir en 
vanlig, smalare markväg-skogsväg norr om vägskälet. Skala 1:5 000. 
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Fig. 20. Norra delen av väg 3 med delar av området kring verk 3 längst upp i bilden och verk 2 till vänster. 
Skala 1:5 000. 
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Väg 4 
Detta vägavsnitt för-
binder området för 
verk 3 med området 
kring verk 4. När-
mast verk 3 finns en 
nybyggd bred väg 
fram till existerande 
allmänna väg 580, 
sammanlagd sträcka 
är cirka 300 meter 
mellan verkområde-
na. Inga antikvaris-
ka intressen har re-
gistrerats inom väg-
korridoren. 
 

Fig. 21. Väg 4 mellan området för verk 3, nere till vänster, och verk 4 till höger i bild. Skala 1:5 000. 

Fig. 22. Del av väg 4 från nordöst. Allmän väg 580 går rakt in i bild och den 
nybyggda skogsvägen mot verk 3 fortsätter mot vänster. 
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Väg 5 
Så gott som uteslutande består 
detta parti av en skogsbilväg 
som viker av i rät vinkel mot 
norr från väg 580, omedelbart 
öster om området för verk 4. 
Vägkorset behöver justeras och 
vägen säkerligen förstärkas och 
breddas. På västsidan av skogs-
vägen är terrängen lägre än väg-
ytan och mot öster högre. Inga 
fornlämningar eller kulturläm-
ningar finns inom korridoren. 
 

Fig. 23. Väg 5 mellan verksområde 4 till vänster och område 5 uppe till höger. Skala 1:5 000. 

Fig. 24. Väg 5 från norr med högre 
terräng i öster och lägre i väster. 
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Väg 6 
Denna vägkorridor följer väg 580 längs en 400 meter lång sträcka från avtaget till verk 5. 
Därefter viker vägen mot norr-nordöst i en mjuk kurva och följer en skogsbilväg. Skogs-
vägen passerar halvvägs till verkplatsen området för det sentida torpet Planen. Torpet är 
känt sedan laga skiftet 1862 då en relativt detaljerad karta finns, se kulturarvsanalysen si-
dan 10 och fig. 8. Vägkorridoren berör torpets centrala delar med platsen för byggnaderna 
och tre små åkertegar enligt laga skifteskartan. Idag är området hygge med avverkning för 
några år sedan och därefter utförd markberedning. Det som identifierats är delar av en 
mycket fragmenterad stengärdsgård på skogsvägens östsida och en jordkällare på den 
västra sidan, se fig. 26 och 27. Norr om planen fortsätter det markberedda hygget på 
skogsvägens båda sidor fram till området för verk 6. En breddning av vägen kan komma 
beröra den mycket skadade stengärdsgården, men knappast jordkällaren, som ligger på 
gränsen till, eller strax utanför vägkorridoren. Inga andra lämningar påträffades längs väg 
6. 

Fig. 25. Väg 6 från väg 5 till vänster i bild och fram till området för verk 6 i bildens övre högra hörn. Den 
blå markeringen är givetvis torpet Planen. Den röda markeringen väster om vägen är platsen för jordkälla-
ren och den  på östsidan är platsen för den skadade stengärdsgården. Stigen som leder från Planen och mot 
öster är sträckningen av den ursprungliga vägen till Planen. Skala 1:5 000. 
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Fig. 26. Jordkällaren längs väg 6 tillhörde torpet Planen. Foto från öster. 

Fig. 27. Den mycket fragmentariska stengärdsgården vid den östra kanten av väg 6. Foto från nordväst. 
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Sammanfattning 
 
Den arkeologiska utredningen har givit vid handen att en utbyggnad av vindkraftparken 
inte kommer beröra några kända fornlämningar eller områden där under mark dolda 
fornlämningar rimligen kan förväntas. Små ingrepp i skadade kulturlämningar kan 
eventuellt ske. Det rör sig om platserna för torpen Vråen längs väg 1+2, RAÄ Burseryd 
47, och och platsen för torpet Planen längs väg 6, RAÄ Villstad 188. Båda är alltså 
kulturlämningar som tillkommit efter 1850. Vråen har skadats av vägbygge och Planen av 
skogsbrukets markberedning. 
 
Södra Sandby den 10 november 2015 
 
Lasse Wallin 
 
 

Källor 
 
Se källförteckningen i bilagan kulturlandskapsanalys 
 
 

Administrativa och tekniska uppgifter  
 
Administration 
Länsstyrelsens beslut, dnr:                      431-7041-2015         
Eget dnr:                                                 30-2014 
Trakt/kvarter/fastighet:                            Frostnäs vindkraftpark. Frostnäs 1:1 mfl 
Socken/stad:                                            Burseryds och Villstads socknar 
Kommun:                                                Gislaved 
Län:                                                        Jönköpings län 
Landskap:                                               Småland     
Fornlämning nr/art:                                 - 
Typ av exploatering:                               Vindkraftpark 
Uppdragsgivare:                                      Ramström Vind AB 
Typ av undersökning:                              Arkeologisk utredning, steg 1 
Ansvarig institution:                                Wallin kulturlandskap och arkeologi 
Fältarbetsledare:                                      Lasse Wallin 
 
Läge 
Fastighetskartans blad:                            5C 8j Betarp 
Koordinater:                                            E 39 70 53; N633 92 85 
Koordinatsystem:                                    SWEREF 99 TM 
 
Fälttid 
Fältarbetsperiod:                                     10-11 september 2015  
Arkeolog:                                                16 timmar 
 
Undersökningens omfattning 
Exploateringsyta:                                    Cirka 12 ha 

Undersökt yta:                                         122 ha, varav cirka hälften har inventerats 
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Kostnad  
Summa faktisk:                                       23 025 kr 
Summa beräknad:                                    23 025 kr 
 
Arkiv !  och fyndmaterial 
Fyndmaterial, förvaring m.m.:                 Inget fyndmaterial tillvaratogs 
Arkivmaterial, förvaring:                         Wallin kulturlandskap och arkeologi 
Ritningar, dokumentation:                       I rapport 
Ärendehandlingar:                                   Wallin kulturlandskap och arkeologi 
 
 

Termer 
 
Nedan följer förklaringar till de specialtermer som används i rapporten. 
 
Alv 
Den jordart som underlagrar matjorden. 
 
Boplatslägen 
Områden som uppfyller boplatskriterier för olika delar av förhistorisk och historisk tid, men 
där fyndmaterial eller annat bevis för bosättning inte påträffats, rubriceras boplatslägen. 
 
Bronsålder 
Bronsåldern är den tidsepok då bronsen blir ett nytt råmaterial för människan vid tillverk-
ning av vapen och redskap. Äldre bronsåldern inträffar cirka 1 800 f. Kr.-1 100 f. Kr. och 
yngre bronsåldern 1 100 f. Kr.- 500 f. Kr. Basekonomin under bronsåldern utgjordes av 
boskapsskötsel och jordbruk. Karaktäristiska fornlämningar från bronsåldern i Sverige är 
hällristningar och gravhögar. Gravskicket att lägga de döda under en storhög kom från 
Centraleuropa där den kallas för höggravskultur. 
 
Fornlämning-kulturlämning 
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och har ett starkt skydd av kul-
turmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller 
täcka över en fornlämning men i vissa fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i 
fornlämningen. I det enklaste fallet är åldern skillnaden mellan fornlämningar och kultur-
lämningar. Brytpunkten är 1850, äldre lämningar är fornlämningar och de yngre är kul-
turlämningar. För kulturlämningarna gäller hänsynsparagrafer i exempelvis Skogsvårdsla-
gen och lämningarna skall om möjligt behandlas med samma hänsyn som fasta fornläm-
ningar. 
 
Fossil åkermark 
Spår av åkermark som inte odlas längre kallas fossil åkermark. Inom den fossila åkermar-
ken kan det finnas flera olika typer av lämningar som exempelvis röjningsrösen och ter-
rasser. Den fossila åkermarken har ofta utnyttjats under flera perioder under järnåldern 
och medeltiden. 
 
Förhistorisk tid 
Som förhistorisk tid, stenålder, bronsålder och järnålder, räknas i Sverige tiden fram till 
medeltiden. Från och med medeltiden finns det historiska källor som berättar om händel-
ser och levnadsförhållanden. Exempel på historiska källor är skattelängder, brev och 
annan skriven information från tiden.  
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Laga skifte 
Den laga skiftesförordningen infördes 1827 och kan ses som en anpassning av den äldre 
enskiftesförordningen som gällde parallellt med storskiftesförordningen. Avsikten var 
även nu att samla varje gårds ägor på ett fåtal skiften. En viktig nyhet var att det räckte 
med att en jordägare i byn begärde skifte för att sådant skulle genomföras för alla i byn. 
En annan var att både in- och utmark skulle skiftas samtidigt. 
 
Mossodling 
En åkermark som är utvunnen ur vattensjuk mark ofta genom stora avvattningsdiken. 
Mossodling har företrädesvis bedrivits under slutet av 1800-talet. Mossodlingen fick en 
större genomslagskraft då man fick tillgång till konstgödsel. Primärt odlades främst havre 
för att i senare tid bestå av en ganska allsidig produktion av fodersäd, hö, rotfrukter och 
potatis. I samband med upprepad plöjning och harvning av torven får luftens syre tillträ-
de, torven oxiderar och torvtäcket sjunker ihop. Processen innebär att åkerytan närmar sig 
grundvattennivån vilket till sist omöjliggör fortsatt odling.    
 
Stensättning 
Stensättningar är gravtyper från brons- eller järnåldern. Anläggningarnas höjd är inte så domi-
nerande som rösenas.  
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Översiktlig kulturlandskapsanalys 
 
Frostnäs vindkraftpark 
Burseryds och Villstads socknar 
Gislaveds kommun 
Småland 

Fig. 1. Vindkraftspar-
ken planeras strax ös-
ter om Burseryd i syd-
västra delen av Gisla-
veds kommun. Väg-
kartan från Lantmäteri-
et i skala 1:100 000. 

Analysen visar att området har låga kulturvärden och att en vind-
kraftpark därför endast har en liten påverkan på kulturlandskapet. 
En specialinventering i form av arkeologisk utredning bör genomfö-
ras. 
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Inledning 
 
Fr Ramstöm Vind AB arbetar med planer på en vindkraftpark strax öster om Burseryds 
samhälle i Gislaveds kommun. Vi har utfört en översiktlig kulturlandskapsanalys för att 
göra en första bedömning av hur en etablering skulle påverka kulturlandskapet i området. 
Detta är alltså inte en landskapsbildanalys. Det som i rapporten kallas undersökningsom-
rådet är det område som enligt beräkning från Fr Ramström Vind AB kommer att belastas 
med en ljudnivå på 40 dB från vindkraftparken. När planerna på vindkraftutbyggnad har 
blivit tydligare bör givetvis en fältinventering inriktad på fornlämningar och kulturläm-
ningar inom ytor för verk, vägar och ledningsstråk göras. Det nu utförda arbetet har 
genomförts av Lasse Wallin under december 2014 och bekostats av Fr Ramström Vind 
AB 
 
 
Bakgrund 
 
Dagens kulturlandskap består av komponenter från flera olika tidsperioder och från flera 
olika typer av verksamheter. Fornlämningsmiljön är en av dessa komponenter och den 
utgörs av både synliga och icke synliga delar. Under gynnsamma förhållanden kan äldre 
och idag övergivna åkermarkssystem vara synliga som exempelvis röjningsröseområden i 
skogsterräng eller åkerbegränsningar i form av stensträngssystem eller vallar. Spåren av 
förhistoriska boplatser är däremot vanligen dolda under markytan. Gravar från olika peri-
oder kan vara synliga i form av högar, stensättningar eller resta stenar, exempelvis. När 
det gäller medeltida byar kan den gamla tomtindelningen, vägnätet och ibland även kvar-
stående byggnader, avspegla det medeltida mönstret. Komponenter från senare tider kan 
hämtas från historiska och moderna kartor, arkiv och litteratur med mera.  

Fig. 2. Undersökningsområdet är ett område med skog och våtmarker öster om Burseryds tätort. 
Den röda linjen markerar den beräknade gränsen för ljudpåverkan med 40dB enligt karta från Fr 
Ramström Vind AB. Fastighetskartan förminskad till skala 1:30 000. 
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Frostnäs vindkraftpark ligger öster om Burseryds tätort i Gislaveds kommun. Påverkans-
området, det vill säga de ytor som bedöms ligga inom 40 dB beräknad ljudnivå berör de-
lar av två socknar, Burseryd i väster och Villstad i öster. Området ligger i mossrik skogs-
bygd nära gränsen till Västergötland. Området domineras av några sådana mossar, Frosta-
mossen, och väster om denna, Skogsmossen. Mellan de flikiga våtmarkerna finns kulliga 
höjdpartier på höjder upp emot 175 m. ö. h.  
 
Som en följd av naturförhållandena är det troligt att området har varit glest bebyggt under 
förhistorisk och historisk tid. En tolkning av fornlämningsbilden i ett större perspektiv ger 
vid handen att bygderna har legat längs vattendragen. I väster Västerån som rinner genom 
Burseryds tätort i nord-sydlig riktning, i viss mån längs den mindre Österån som likaså i 
nord-sydlig riktning rinner genom Ma, öster om området och tangerar undersökningsom-
rådet vid Guaström. Framförallt är det naturligtvis Nissan, sex till sju kilometer öster om 
området som under lång tid varit magnet för bebyggelsen. Längs Nissan återfinns tätorten 
Smålandsstenar, sockencentrat Villstad och längre söderut, Skeppshult. Vid det sentida 
stationssamhället  Smålandsstenar ligger gravfältet Smålands stenar med fem bevarade 
domarringar. 
 
I Burseryds socken finns fornlämningar från äldre stenålder och framåt, men av lämning-
arna från förhistorisk tid dominerar järnålder och i viss mån bronsålder. Kyrkbyn Burse-
ryd är medeltida, en dopfunt, nu i Statens Historiska Museum, är från 1100-talet. Den 
äldsta kyrkklockan är gjuten redan 1238. Den nuvarande kyrkan är från 1700-talets mitt. 
Ortnamnet är känt från 1350 och skrevs då Bursrydh och innehåller delarna bur, troligen
(förvarings)bod och ryd med betydelsen röjning. 
 

Fig. 3. Undersökningsområdet markerat på ett utsnitt från Ekonomiska kartan 1953. ©Lantmäteriet Histo-
riska Kartor, skala 1:30 000. 
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Villstads socken uppvisar en liknande fornlämningsbild som Burseryd, men med flera 
lämningar. Några av byarna verkar haft en bebyggelse sedan yngre järnålder eftersom det 
ligger boplatser invid dem. Även här har det funnits en medeltida kyrka, men den nuva-
rande är från 1900-talets början. Ortnamnet skrevs Wiuilstadum år 1268, förleden anses 
vara ett personnamn, Vivel, och efterleden är stad med betydelsen plats. Ortnamn på  
! stad har bildats under en cirka 1 000 år lång period från vår tidräknings början. 
 
 

Fig. 4. Utsnitt från den äldsta lantmäterikartan som berör området. En rågångskarta från 1798. 
Kartan är alltså upprättad för att fastställa en gräns som varit omtvistad. Originalet finns i 
Lantmäteriarkivet i Gävle. Skalan är här 1:20 000. ©Lantmäteriet Historiska Kartor. 
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Mål 
 
Målet var att göra en tolkning av landskapsutvecklingen i området med hjälp av kartmate-
rialet och undersöka kulturlandskapselement som skulle påverkas av en vindkraftsetable-
ring i området. En bedömning av den möjliga förekomsten av ännu inte registrerade forn-
lämningar i området skall också göras. Eftersom vindkraftsplanerna än så länge inte är 
detaljerade när det gäller placering av de enskilda verken, vägar och ledningsstråk, får en 
fältinventering anstå till detta är preciserat. 
 
 
Metod 
 
Arbetet har bestått av en kart- och arkivgenomgång. I kartanalysen har följande kartor 
använts: Lantmäterikartor över delar av Burseryds och Villstads socknar, Generalstabs-
kartan från 1871, Jordartskartan från SGU, Ekonomiska kartan 1953 samt den moderna 
Fastighetskartan med fornlämningsöverlägg från FMIS. 
 
 

Resultat  
 
Analysområdet berörs inte av något riksintresseområde för kulturmiljövården, inte heller 
av regionala eller kommunala intresseområden för kulturmiljövården. Ett fåtal registrera-
de fornlämningar finns däremot i området. Dessa utgörs i samtliga fall av sentida torpläm-
ningar och är alltså egentligen kulturminnen för vilka varsamhetsprinciper gäller, se fig. 
5. 
 

Fig. 5. Fastighetskartan med kända fornlämningar enligt FMIS med blått, undersöknings-
området markerat med röd linje. Fornlämningar inom och i anslutning till området är num-
rerade. Skala 1:30 000. 
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I områdets nordöstra del, inom fastigheten Guaström 1:4 ligger fornlämning 188 i Vill-
stads socken. En skylt på platsen anger namnet Planen. Ett torp är markerat på General-
stabens karta från 1871 och torpet är inritat med åker och ängsmark på laga skifteskartan 
över Guaström 1862. På ekonomiska kartan från 1953 är området skogsmark men delar 
på och omkring den tidigare åkermarken är fortfarande öppen. 
 
Längs områdesgränsen längst mot nordöst återfinns fyra torplämningar, samtliga i Vill-
stads socken. Den nordligaste, med namnet Svensbo enligt en skylt på platsen, ligger idag 
inom Svanabo 1:1. Kartor från laga skiftet saknas, ett torp är markerat på platsen enligt 
Generalstabens karta 1871 och åkermark  med namnet Svensbo återfinns på Ekonomiska 
kartan från 1953. Strax söder om fornlämning 181 ligger Villstad 171, torpet Götåsen, 
därefter Villstad 180, Mjöabacken, och ett par hundra meter söder om detta Villstad 187, 
Henriks. Ingen av dessa finns markerade på laga skifteskartan över Släthult från 1832 där 
marken är utmark med enstaka utmarksängar. På Generalstabskartan är torp utsatta på 
Villstad 171 och på Villstad 187. På Ekonomiska kartan från 1953 är åkermark markerad 
vid Villstad 187 medan det finns öppen mark både på Villstad 178 och 180. På den senare 
syns mycket tydliga åkerspår. 
 
 
De äldre kartorna 
 
Det historiska kartmaterialet är inte rikligt. Äldst är en rågångskarta från 1798. Den visar 
gränserna för Östra och Norra Hults utägor, Burseryds socken, mot utägorna till Hökagår-
den, Norra Fråstnäs, Ma i Villstads socken samt Lilla och Stora Gössbo (Götsbo) i Burse-
ryds socken. Se fig. 4. 
 
Därefter i tid följer kartor från laga skifte. Stora Gössbo 1832, Södra Släthult 1832, Ma 
1856,  Norra Frostnäs 1860, Guaström 1862 och Hult 1876. Dessutom i de angränsande 
områdena Södra Frostnäs 1854 och Frostabacken/Germundabo 1859. 
 
Generalstabskartans blad Landeryd är från 1871 och redovisar området i skala 1:100 000, 
det är givetvis en topografisk karta. Kartan ger i alla fall viss information om torp och 
gårdars belägenhet. 
 
Den första ekonomiska kartan, Häradskartan har inte någon teckning i området. Nästa 
karta är istället den Ekonomiska kartan med fyra blad från 1953, Betarp, Burseryd, Kvar-
naryd och Yxebo. Slutligen den nu aktuella Fastighetskartan. 
 
Med hjälp av de äldre kartorna kan man göra en beskrivning av områdets lanskapsutveck-
ling under de senaste knappt 200 åren. 
 
 
Landskapshistoria 
 
Analysområdet sluttar i stort svagt mot söder-sydväst. Det är ett kulligt moränlandskap 
med stora mossmarker, framförallt i områdets södra del där Frostamossen och Skogmos-
sen-Alekärret dominerar landskapet. Under historisk tid har bebyggelsen i huvudsak legat 
utanför området. I söder med enheterna Norra och Södra Frostnäs, Frostabacken, i väster 
med Hult, i norr med Gössbo och i öster med Guaström. Inom undersökningsområdet har 
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det under 1800-talet funnits enstaka utmarksängar som efter laga skiftet kan ha odlats un-
der korta perioder, dessa har i väster funnits inom Hult och i nordöst inom Guaström med 
torpet Planen med både åker och äng. 
 
Under 1800-talets senare del har vi uppgifter om en del bebyggelse i form av torp, några 
av dessa är medtagna i fornminnesregistret, se sid. 6 och 7 ovan. Två av dessa torp ligger 
i den västra delen av enheten Hökagården väster om Frostnäs. Hökagården finns det inte 
någon laga skifteskarta över. Ett torp har legat inom Hult, på gränsen mellan dagens Bur-
seryds-Hult 1:1, 2:29 och 2:30. På laga skifteskartan från 1876 finns ingen markering av 
bebyggelse här. Två torp är markerade inom Knavrabo utmark, det nuvarande Knavrabo 
2:1, inte heller här finns något tidigare belägg. Slutligen har vi så de torp som redovisats 
som fornlämningar ovan, belägna utmed områdets nordöstra gräns, se fig 7. 
 
Från 1950-talet är några ytor inom undersökningsområdet markerade som åkermark, men 
det är inte, som man kanske skulle kunna tänka sig, mossodling från tiden kring sekelskif-
tet som dessa representerar, nej alla är på fast mark eller mark som även varit odlad på 
laga skifteskartorna. Dels rör det sig om en yta inom Hökagården och en inom Kullsnäs i 
sydväst. Kullsnäs finns liksom Hökagården inte på äldre lantmäterikartor. Sedan är det 
ytor inom Hult i anslutning till dem som varit redovisade på laga skiftet 1876. Samt en yta 
under Frostnäs, idag tillhörigt Hökagården, men i laga skiftet under Norra Frostnäs och 

Fig. 8. Detalj av laga skifteskartan över Guaström i Villstads socken från 1862. Utsnittet visar torpet Planen 
med byggnader. Observera att kartans norr är ungefär diagonalt ned mot högra hörnet. Kartutsnittet visar 
också lantmätarens arbete. Kartan har gjorts efter ett system med syftlinjer och avståndsmätning från ett 
antal punkter. Syftlinjerna syns som mörkare gröna linjer. Skala är originalets 1:4 000. 
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avstyckat till den del som senare tillföll Hökagården. Åkermark är också markerat inom 
västra delen av dagens Guaström 1:4, en fastighet som då låg under Ma 1:5, men där ing-
enting är markerat på laga skifteskartan från 1856. Slutligen är två åkerytor markerade vid 
det tidigare torpet Henriks, fornlämning 187 i Villstads socken, samt vid torpet Svensbo 
Villstad 181, se ovan. 
 
Idag finns varken bebyggelse eller åkermark inom undersökningsområdet. 
 
Områdets landskapshistoria kan sammanfattas på följande sätt. I brist på arkeologisk 
information får vi antaga att området varit sparsamt utnyttjat under större delen av för-
historisk tid. Idag återfinner vi spår av bebyggelse från förhistorisk tid framförallt i an-
slutning till ådalarna, förenklat sett. Det är rimligt att antaga att bebyggelse funnits i om-
rådets närhet under stora delar av bronsåldern och framöver. Medeltida byar som Burse-
ryd och Villstad har haft föregångare under järnåldern. Gravar av typer vanliga under 
bronsålder och järnålder, och därmed också rimligen bebyggelse, är koncentrerade kring 
Västerån och Nissan. Trakten omkring undersökningsområdet är påtagligt fritt från kända 
fornlämningar. Ort- och platsnamnen i området och dess närhet är vanligen medeltida el-
ler yngre, det tydligaste undantaget är sockencentrat Villstad i öster. Ortnamn med efter-
leden ! stad anses generellt ha varit produktiva under en cirka tusen år lång period från 
Kristi födelse och framåt. 
 
Kyrkbyarna Burseryd och Villstad har alltså existerat under medeltiden och troligen flera 
av gårdssamlingarna och ensamgårdarna i området också, för en mera exakt uppfattning 
om detta krävs en genomgång av jordeböcker etc som inte har gjorts i denna översiktliga 
studie.  
 
Vid tiden för laga skiftet finns alltså en gårdsbebyggelse omkring områdets periferi, med 
några enstaka odlingsytor inom området. Bebyggelseexpansionen under1800-talet  av-
speglas av ett antal torpetableringar, som här syns tydligast på Generalstabens karta från 
1871. Under 1900-talet har torpen efterhand försvunnit liksom odlingen av den mark de 
låg på. Rationaliseringar i jordbruket har naturligtvis skett även här. Idag är undersök-
ningsområdet skogsbevuxet. 
 
 
Ytterligare fornlämningar i området? 
 
Den bild av utbredningen av fornlämningar man får av Riksantikvarieämbetets fornmin-
nesregister, redovisat i FMIS, ger vid handen att det troligen inte finns något större antal 
fornlämningar att förvänta inom området. Å andra sidan har fornminnesinventerarna troli-
gen inte tillbringatr alltför lång tid här. Fornminnesinventering är tidskrävande och kraven 
på inventeraren innebär vanligen att man skall hinna med en till två kvadratkilometer per 
man och dag. Naturligtvis måste man då koncentrera sig till de områden där fornlämning-
arna förväntas ligga som tätast och andra områden får en sämre täckning, vilket naturligt-
vis förstorar skillnaderna mellan områden i bygder och de som legat utanför dessa bygder. 
 
Vid en mer koncentrerad inventering som görs när det finns säkra förslag på placering av 
vindkraftverk, vägar och ledningsstråk, kan man alltså förvänta sig att enstaka fornläm-
ningar dyker upp. Dessa fornlämningar kan exempelvis vara av typen fossil åkermark och 
möjligen stensättningar. Givetvis bör ytterligare spår av 1800-talets torpbebyggelse vara 
bevarade. 
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Bedömning 
 
Den skisserade vindkraftparken kommer bestå av få, men relativt höga verk på ett inbör-
des avstånd av 500 till 700 meter i skog. De placeras i ett område med låga kulturmiljö-
värden och förväntas ha liten påverkan på de enstaka kulturmiljöelementen eller upplevel-
sen av dem. En separat fornminnesinventering av de platser som föreslås för verk, led-
ningar och vägar bör givetvis göras och resultaten från denna skall ingå i den slutliga 
bedömningen av utformningen av parken. 
 
Södra Sandby den 9 december 2014 
 
Lasse Wallin 
 
 
Källor 
 
Lantmäteriverket                   Ekonomiska kartan 1953 
                                             Fastighetskartan 
                                             Historiska kartor 
                                             Häradskartan 
                                             Vägkartan 
 
Sveriges Geologiska              Jordartskartan 
Undersökning       
 
Riksantikvarieämbetet           Fornminnesregistret, FMIS 
 
Hemsidor                              Länsstyrelsen Jönköpings län 
                                             Gislaveds kommun 
 
 
Arkeologiska termer 
 
Nedan följer förklaringar till de specialtermer som används i rapporten. 
 
Agrara revolutionen 
Jordbruket omdanades på flera sätt under 1700- och 1800-talen. Förändringarna gällde 
jordägande, odlingssystem, redskap och odlade växter. I Sverige skedde de flesta av dessa 
förändringar från de sista decennierna av 1700-talet och fram till 1800-talets mitt. Bland 
de mest omvälvande förändringarna var de olika skiftesreformerna. Skiftena syftade bland 
annat till att samla varje gårds jord till ett sammanhängande område. 
 
Alv 
Den jordart som underlagrar matjorden. 
 
Bronsålder 
Bronsåldern är den tidsepok då bronsen blir ett nytt råmaterial för människan vid tillverk-
ning av vapen och redskap. Äldre bronsåldern inträffar cirka 1 800 f. Kr.-1 100 f. Kr. och 
yngre bronsåldern 1 100 f. Kr.- 500 f. Kr. Basekonomin under bronsåldern utgjordes av 
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boskapsskötsel och jordbruk. Karaktäristiska fornlämningar från bronsåldern i Sverige är 
hällristningar och gravhögar. Gravskicket att lägga de döda under en storhög kom från 
Centraleuropa där den kallas för höggravskultur. 
 
Bytomt 
I fornminnesregistret betecknar bytomt det troliga läget för en medeltida by. Kartuppgif-
ten kommer från det äldre kartmaterialet och avspeglar i de flesta fall förhållandet under 
slutet av 1700- eller början av 1800-talet. De flesta av dagens byar har legat på samma 
plats sedan medeltidens början. 
 
Fossil åkermark 
Spår av åkermark som inte odlas längre kallas fossil åkermark. Inom den fossila åkermar-
ken kan det finnas flera olika typer av lämningar som exempelvis röjningsrösen och ter-
rasser. Den fossila åkermarken har ofta utnyttjats under flera perioder under järnåldern 
och medeltiden. 
 
Förhistorisk tid 
Som förhistorisk tid, stenålder, bronsålder och järnålder, räknas i Sverige tiden fram till 
medeltiden. Från och med medeltiden finns det historiska källor som berättar om händel-
ser och levnadsförhållanden. Exempel på historiska källor är skattelängder, brev och an-
nan skriven information från tiden.  
 
Gårds- och torplämningar 
De synliga fysiska spåren av gårdar och torp är ofta av relativt sent datum men de kan i sin tur 
dölja ännu äldre enheter. Den ensamliggande gårdsbebyggelsen har en lång tradition i områ-
det. Torp är kända från 1500-talet. 
 
Laga skifte 
Den laga skiftesförordningen infördes 1827 och kan ses som en anpassning av den äldre 
enskiftesförordningen som gällde parallellt med storskiftesförordningen. Avsikten var 
även nu att samla varje gårds ägor på ett fåtal skiften. En viktig nyhet var att det räckte 
med att en jordägare i byn begärde skifte för att sådant skulle genomföras för alla i byn. 
En annan var att både in- och utmark skulle skiftas samtidigt. 
 
Mossodling 
En åkermark som är utvunnen ur vattensjuk mark ofta genom stora avvattningsdiken. 
Mossodling har företrädesvis bedrivits under slutet av 1800-talet. Mossodlingen fick en 
större genomslagskraft då man fick tillgång till konstgödsel. Primärt odlades främst havre 
för att i senare tid bestå av en ganska allsidig produktion av fodersäd, hö, rotfrukter och 
potatis. I samband med upprepad plöjning och harvning av torven får luftens syre tillträ-
de, torven oxiderar och torvtäcket sjunker ihop. Processen innebär att åkerytan närmar sig 
grundvattennivån vilket till sist omöjliggör fortsatt odling.    
 
Utmark 
Från medeltiden och fram till skiftesreformerna var utmarken den gemensamt ägda, icke 
odlade jorden, som oftast låg i utkanten av den mark som tillhörde byn. Utmarken använ-
des till bete och ur skogen på utmarken togs ved och virke. Bysamfälligheten beslöt hur 
utmarken skulle utnyttjas. Tillfälliga åkrar, lyckor, kunde tas upp inom utmarken. 
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Ramström Vind AB 
Box 20503 
161 02 BROMMA 
 

 

Komplettering av fågelinventering i Frostnäs, Burseryd, 
Gislaveds kommun 2017 

 

Bakgrund 

 
I ett område strax öster om Burseryd i Gislaveds kommun planeras uppförande 
av 6 vindkraftverk som är placerade i en rad i sydvästlig-nordostlig riktning. 
Under samrådstiden har framkommit att det är lämpligt att uppdatera och 
komplettera fågelinventeringen från 2013. Ramström Vind AB har uppdragit åt 
Sundh Miljö, Falköping att utföra kompletteringen av fågelinventeringen.  
 

Uppdraget 

 
Analogt med inventeringen 2013 har kompletteringen utförts genom att området 
besökts vid tre tillfällen, 5 april, 3 maj och 16 maj. Arter som ingår i EU:s 
fågeldirektiv, (79/409/EEG), och Artskyddsförordningen, samt arter som är 
klassade som rödlistade enligt svenska rödlistan 2015 har prioriterats men även 
övriga fågelarter som hörts och setts i området har noterats. Ett urval av dessa 
redovisas i denna rapport. 
 
Vid besöken noterades förutom revirhävdande fåglar även spillning av 
hönsfåglar. Under aktuell tidsperiod innebär uppflog av tjädertupp en stark 
indikation på att platsen även utgör spelplats för tjäder något som inventeraren 
ägnat särskild uppmärksamhet åt.  

Områdesbeskrivning 

 
För översiktlig beskrivning av inventeringsområdet och beskrivning av 
etableringsplatserna för verken, hänvisas till rapporten från 2013.  

Inventeringen 2017 

 
Området besöktes vid tre tillfällen. Inventeringarna startade 06:00 och pågick till 
ca 12:00. För att kunna jämföra med resultaten från 2013 genomfördes 
inventeringen på likartat sätt som då. Naturtyper som såg särskilt intressanta ut 
och som då hade fynd av spillning och levandefågel av orre och tjäder 
prioriterades. Vid besöken karterades även revirhävdande arter där sjungande 
individer noterades som ett potentiellt revir. Ett tillägg jämfört med 2013 är att 
även sjöar som ligger utanför planerad vindpark besöktes. Detta gjordes den 16 
maj i syfte att eftersöka storlom och fiskgjuse. 
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Fåglar i Frostnäs, Burseryd 
 
Fågellivet i Burseryd utgörs av en förväntad sammansättning av vanligare 
svenska häckfåglar knutna till hyggessuccessioner i mosaik med mossar och 
kärr. Här finns även stora arealer hyggessuccessioner beroende på att trakten är 
en av de hårdast drabbade i samband med orkanen Gudrun. Inslaget av död ved 
är i partier tämligen stort. Skogshöns förekommer men stammarna är svaga och 
förekomsten av rovfåglar är mycket litet. Områdets myrmarker representerade 
genom öppna högmossar, tallmossar och gransumpskogar bedöms ändå utgöra 
en resurs för det lokala fågellivet.  
 
Intressanta observationer 
 
Nedan följer en redovisning av de fågelarter som är särskilt intressanta för 
naturvården. Arterna förekommer i Artskyddsförordningen, är rödlistade enligt 
2015 års svenska rödlista, eller både och. Arter i artskyddsförordningen är arter 
som enligt EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektivet har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller 
bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. Arterna finns 
upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. 
 
Från och med 2000 års rödlista följer Sverige Internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) kategorier och kriterier för rödlistning, som bygger på en prognos för 
arternas risk att dö ut. Sju kategorier finns vilka framgår nedan.  
 
EX Utdöd Extinct  
En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den 
sista individen dött.  
 
RE Nationellt utdöd Regionally Extinct  
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista 
individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har 
dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden 
besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.  
 
CR Akut hotad Critically Endangered  
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något 
av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög 
risk att dö ut i vilt tillstånd. 
  
EN Starkt hotad Endangered 
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller 
något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa 
mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.  
 
VU Sårbar Vulnerable  
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i 
vilt tillstånd.  
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
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NT Nära hotad Near Threatened  
En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för 
vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla 
kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.  
 
DD Kunskapsbrist Data Deficient  
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att 
utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller 
indirekt bedömning av dess risk att dö ut. 
 
 
Fågelarter av särskilt intresse som påträffats 2017.  
 
Orre – upptagen i Artskyddsförordningen 
Orre förekommer i området men bara med en svag stam. Arten har minskat i 
södra Sverige och även om orre och orrspel nästan alltid noteras i samband med 
inventering av myrar eller i vindkraftsärenden belägna i skogslandskap, så hittar 
man sällan utpräglade spelplatser. 2013 gjordes fynd av spillning på 
Frostamossen, se karta sida 11. 6 maj samma år hördes minst två tuppar spela 
på Frostamossen. Den 25 maj hördes orre spela från hyggena öster om 
Kroksjön. Senare under dagen stöttes en tupp i samma område. 
 
2017 års inventering visar att även Skogsmossen nordväst om Hökagård utgör 
spelplats för orre. Den 5 april noterades inga fåglar alls men den 3 maj hördes 
och sågs 2-3 hanar på norra Skogsmossen samt 1-2 (?) hanar samtidigt 
spelande öster om detta område, dvs på höjden norr om Kroksjön. Två fåglar 
stöttes senare på vägen i detta höglänta område. Vid Skogsmossen hördes även 
läte från höna. 16 maj påbörjades inventeringen norr om Frostamossen kl. 
06.00. Då hördes spel från Frostamossen där minst två tuppar höll till. Samtidigt 
hördes en tupp från hygget norr om grusvägen Burseryd-Smålandsstenar. 16 
maj varken sågs eller hördes fåglar vid Skogsmossen, se karta sidan 10. 
 
Resultatet från 2017 visar att stammen av orre sannolikt ligger på samma nivå 
som 2013 eller att en liten ökning av stammen har skett sedan dess. 
 
Tjäder – upptagen i Artskyddsförordningen  
 
Tjäder förekommer inom området men har av allt att döma minskat sedan 
inventeringen 2013. Då stöttes en höna upp från den sydvästra delen av 
områdets södra del, nära verk nr 1. 25 maj samma år stöttes en fågel, troligen 
en tupp, långt uppe i norra delen av parken. Spillningshögar hittades på flera 
olika platser och väl spritt inom området, se karta sida 11. 
 
2017 års komplettering indikerar att tjäderstammen minskat i området. 
Fyndmönstret av spillningshögar visar att områdets västra delar idag saknar 
tjäder helt. Den östra delen och även i norr tycks dock tjäder finnas kvar på 
antagligen ungefär samma nivå som 2013. Flera spillningsfynd gjordes i den 
östra till nordöstra delen. Fynd av levandefågel utgörs av en höna som stöttes 
den 3 maj och en tupp som stöttes på trolig spelplats den 16 maj, se karta sidan 
10. 
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Trana – upptagen i Artskyddsförordningen 
Trana förekommer med ca 4 par i omgivningen till vindparken. 2013 fanns här 
något färre par, ett till två.   
 
Spillkråka– rödlistad (NT) och upptagen i Artskyddsförordningen 
Spillkråka hördes endast vid ett tillfälle och då i den södra delen av parken nära 
Hökagård. 2013 bedömde jag att det fanns två eller tre par i 
inventeringsområdet, från söder/sydväst till norr vilket innebär att spillkråkan 
minskat i området sedan 2013. Det negativa resultatet stämmer väl överens 
med trenden i övriga landet under denna period. 
 
Kungsfågel– rödlistad (VU) 
Kungsfågeln har minskat mycket under senare år. I området sågs den vid 
samtliga tillfällen med som mest fyra sjungande fåglar den 3 maj.  
 
Duvhök– rödlistad (NT) 
3 maj sågs en förbiflygande fågel med byte i områdets nordligaste del.  
 
Nötkråka – rödlistad art (NT) 
Ett fynd av en förbiflygande fågel noterades den 16 maj. 2013 sågs ingen 
nötkråka alls.  
 
Gulsparv – rödlistad art (VU) 
Gulsparv noterades på 5 hyggen 2017 mot 2 revir 2013.  
 

Kontroll av större sjöar 

 
För att klargöra om storlom och fiskgjuse förekommer i eller i nära anslutning till 
den planerade vindparken besöktes ett antal sjöar den 16 maj. De sjöar som 
besöktes inom ordinarie inventering är Kroksjön, Uttersjön, Mjöasjön och 
Sjösantasjön. Dessa sjöar är små och har karaktären av näringsfattiga 
skogssjöar och utgör inga optimala biotoper för fiskgjuse eller storlom. 
Följaktligen har varken fiskgjuse eller storlom setts i samband med de ordinarie 
inventeringarna 2013 och 2017.  
 
Öster om den planerade parken ligger den större sjön Borlången. Vid besök här 
påträffades ett par storlom i den östligaste delen vid badplatsen. Avståndet från 
den planerade vindparken är ca 3,5- 4 km. Fiskgjuse sågs inte.  
 
Norr om vindparken ligger flera sjöar av vilka Ilasjön, Söingen, Arvidabosjön och 
Yxasjön besöktes. Av dessa har framför allt Yxasjön ”lomkaraktär”. I förstone 
sågs dock inga fåglar varför spellätet spelades upp. Efter några minuter 
uppenbarade sig ett par storlom i den norra delen av sjön, 3- 3,7 km från 
parken. Ilasjön, Söingen och Arvidabosjön är mindre sjöar. Här hittades inga 
lommar eller fiskgjusar. Fiskgjuse sågs inte heller i Yxasjön. 
 
Vid kontroll på Artportalen visar det sig att just Borlången och Yxasjön har 
regelbundna häckningar av storlom. Ytterligare en sjö som dock inte besöktes 
hyser också ett lompar nämligen Samserydsjön som ligger söder om den 
planerade vindparken. På Artportalen finns följande information: 
”Samserydssjön, Åtterås ängar, Sm  1 i par i lämplig häckbiotop. 23 maj 2014”. 
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Avståndet till närmsta planerat verk är ca 3,6 km. Från 2015-2017 saknas 
rapporter från denna sjö. 
 
ArtDatabanken 
 
Kontroll av förekomst av lommar och fiskgjuse har även gjorts på ArtDatabanken 
som lämnat ut skyddsklassade uppgifter om dessa arter. Notera att 
Artdatabankens sökområde är drygt 60 km2. Vindparkens ”yta” är ca 6-10 km2 
stort.  
 
Uppgifterna från ArtDatabanken visar att även smålom tidvis finns i trakten. Från 
2007 finns uppgifter om ett par i lämplig biotop ca 4,5 km från vindparken. Från 
samma år och 2008 finns även uppgifter om ett par som födosöker i en större 
sjö belägen knappt 5 km från vindparken.  
 
När det gäller fiskgjuse har Artdatabanken knappt 30 rapporter som är 
skyddsklassade mellan 1973 och 2008. Efter 2008 saknas uppgifter helt vilket 
antagligen beror på att den tidigare boplatsen för fiskgjuse är borta, något som 
stärks av att inga gjusar setts 2013 eller 2017.  
 
KARTA över sjöar 
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Kommentarer till några utvalda fågelarter noterade vid besöken 
2013 och 2017. 
 
 
Ormvråk 
2013 sågs den 24 april en fågel över östra delen av Frostamossen. Den 25 maj 
sågs från verk 4, tre fåglar simultant över gårdarna söder om vindparken. 2017 
hittades ormvråk endast långt i sydost om den planerade parken. I närheten av 
parken gjordes inga observationer alls. 
 
Gök 
2013 bedömdes antalet revir av gök uppgå till två varav ett vid Frostamossen 
och ett i sydväst. 2017 noterades gök vid två tillfällen möjligen inom ett och 
samma revir. 
 
Trädpiplärka 
2013 noterades mellan 14- och 17 revir i området. 2017 verkar arten ha minskat 
till ca 10 revir vilket är anmärkningsvärt. Trädpiplärka är trots minskningen en 
av områdets vanligaste häckfågelarter. 
  
Rödstjärt 
En sjungande hane noterades 2017. 2013 saknades den helt.  
 
Buskskvätta  
Ett revir på Frostamossen 2013. 2017 sågs och hördes en hane på hygge vid 
Sjösantasjön. 
 
Grå flugsnappare 
5 sjungande hanar noterades den 25 maj 2013. 2017 saknas arten helt. 
Eftersom den grå flugsnapparen håller stabila nivåer i landet som helhet kanske 
resultatet beror på att senaste inventeringsdatum är 16 maj detta år. 
  
Stjärtmes 
5 april 2017 sågs tre par på olika platser i vindparken. 2013 noterades den inte 
alls. Det är känt att stjärtmesen ökat på senare år. 
 
Talltita 
Ett eller två revir konstaterades 2013. 2017 är antalet något högre, 4-5. 
 
Svartmes  
Tre-fyra observationer som tyder på häckningar. 2017 ligger arten kvar på 
samma nivå som 2013. 
 
Tofsmes 
Två observationer av dels ett par, dels en sjungande hane. Motsvarar två revir. 
2013 gjordes inga fynd av tofsmes. 
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Burseryd som häckfågellokal 

 
Häckfågelförekomsten i Burseryd beskrivs ovan. Fågelfaunan är representativ för 
naturtyperna barrskogssuccessioner och barrblandskogar med inslag av mossar 
och kärr. Av fågelarter som bör framhållas som särskilt intressanta är tjäder och 
orre, talltita, spillkråka och gök. Mest intressant från fågelskyddssynpunkt är 
förekomsten av tjäder och orre. Inga rovfågelshäckningar har konstaterats men 
möjligen häckar duvhök i närheten av den norra delen av parken.  

Burseryd som flyttfågellokal 

 
Se rapporten från 2013.  
 

SYNTES 

Bedömning av planerade vindkraftverk i Burseryd, Gislaveds kommun  

 
Påverkan på fågelfaunan 
 
Den planerade vindkraftsparken är placerad i triviala hyggesmiljöer som saknar 
höga naturvärden. Omgivningarna utgörs av produktionsskogar där granen 
dominerar. I låglägen finns ett stort antal myrar som högmossar, tallsumpskog 
och gransumpskog.  
 
I skogarna runt myrarna där Frostamossen framträder som den viktigaste, har 
förekomsten av skogshöns säkert varit avsevärt större än vad det är idag. Orre 
förefaller ha en tämligen stabil stam som kan ha ökat sedan 2013. Årets 
inventering har även visat att i princip hela inventeringsområdet utom längst i 
norr används som spelplats. Tjäder tycks ha minskat men finns kvar i den östra 
och norra delen där även två fynd av levandefågel gjordes. Den sumpskog där 
tuppen stöttes bör betraktas som spelplats för tjäder. Även om tjäderlek 
förekommer här menar jag att planerad vindpark sannolikt kommer ha en ringa 
effekt på utvecklingen av tjäderstammen. Skälet är att påverkan på miljön 
genom pågående skogsbruk har större betydelse och redan är mycket påtaglig. 
Den nya vindparken kommer t.ex. inte kräva några nya skogsbilvägar som berör 
myrområdena.  
 
Sammantaget bedömer jag dock att det största hotet mot tjäder och orre i 
Burseryd är det moderna skogsbruket delvis påtvingat av stormen Gudrun. 
Dagens skogsbruk innebär som regel en utfasning av tall som ju är tjäderns 
livträd. De historiska men mycket omfattande dikningarna som genomförts i 
området har säkert också bidragit till en negativ trend för skogshönsen.  
 
Påverkan på övrig fågelfauna i området bedöms som liten till måttlig med hänsyn 
till de överlag triviala habitaten vilka hyser en relativt låg fågeltäthet. De lokala 
fåglar som trots allt löper risk att förolyckas genom kollision med verken är enligt 
min bedömning förekommande rovfåglar samt fåglar som flyger nära för att jaga 
insekter, t.ex. tornseglare och svalor. Fåglar som flyttar och inte känner till 
terrängen kommer också generellt ha svårare att undvika verken.  
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Sammanfattningsvis är föreslaget läge för en vindkraftpark med sex verk ett 
ovanligt bra läge från fågelskyddsynpunkt. Påverkan på naturmiljön är marginell 
i ett område som redan tidigare påverkats kraftigt av storm och modernt 
skogsbruk. För att ändå gynna utvecklingen av biologiskt rika miljöer förordas att 
samtliga sumpskogsbiotoper och mossar enligt bifogade kartor, bevaras orörda 
för framtiden. Skogsdiken kan med fördel läggas igen för att bevara vattenrika 
och därmed biologiskt högproduktiva biotoper.  
 
Falköping 2017-06-07 
 
Lennart Sundh  
 
Lennart Sundh 
 
SUNDH MILJÖ 
Falköping 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Referenser: 
 
Martin Green, Fredrik Haas & Åke Lindström. ”Övervakning av fåglarnas 
populationsutveckling”. Årsrapport för 2015. 
 
Nilsson, E. 2012. ”Förstudie inför vindkraftetablering vid Frostnäs”. ECOCOM AB. 
 
https://www.artportalen.se/ 
 
https://artfakta.artdatabanken.se/ 
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Fågelinventering i Burseryd, Gislaveds kommun 

 

Bakgrund 

 
I ett område strax öster om Burseryd i Gislaveds kommun planeras uppförande 
av 6 vindkraftverk som är placerade i en rad i sydvästlig riktning. Bygg och 
miljöförvaltningen i Gislaveds kommun har begärt in kompletteringar av anmälan 
enligt miljöbalken. 

Uppdraget 

 
Ramström Vind AB har uppdragit åt Sundh Miljö, Falköping att utföra översiktlig 
naturinventering samt översiktlig fågelinventering inom den planerade 
vindkraftsparken.  
 
Fältinventering av fågelfaunan genomfördes genom att området besöktes vid tre 
tillfällen, 24 april, 6 maj och 25 maj. Vid dessa tillfällen noterades förutom 
revirhävdande fåglar även spår och spillning av hönsfåglar. Under aktuell 
tidsperiod innebär uppflog av tjädertupp en stark indikation på att platsen även 
utgör spelplats för tjäder något som inventeraren ägnat särskild uppmärksamhet 
åt. Den översiktliga naturinventeringen genomfördes parallellt med 
fågelinventeringen. 
 
Arter som ingår i EU:s fågeldirektiv, (79/409/EEG), och Artskyddsförordningen, 
samt arter som är klassade som rödlistade enligt svenska rödlistan 2010 har 
prioriterats men även övriga fågelarter som hörts och setts i området har 
noterats.  
 
Plan- och bygglagen och miljöbalken reglerar var och hur en vindkraftsutbyggnad 
bör ske. Nyligen har lagstiftningen ändrats i syftet att förenkla handläggningen 
för vindkraftsetableringar. Ändringarna i miljöbalken har genomförts genom SFS 
2009:652. Enligt de nya bestämmelserna ska den samlade prövningen ske vid 
miljötillståndsprövningen. De tidigare kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) på 
detaljplan och bygglov slopas därför i huvudsak när en planerad 
vindkraftsanläggning fått tillstånd enligt miljöbalken (MB). För vindkraftverk som 
inte är så stora att de kräver tillstånd finns fortfarande kraven kvar på bygglov 
enligt PBL och anmälan enligt MB. (Naturvårdsverket). 
 
Vindkraften är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att 
uppfylla flera miljökvalitetsmål, men den som anlägger måste ta hänsyn till 
frågor som rör lokalisering och utformning (Naturvårdsverket, 2010). 



 3

I Sverige kom diskussionen om vindkraft som möjlig energikälla igång på allvar i 
samband med oljekrisen på 1970-talet samt genom debatten inför 
folkomröstningen om kärnkraft 1980. De första demonstrationsverken byggdes 
på 1980-talet och sedan år 1990 har antalet vindkraftverk ökat varje år.  
 
Utbyggnadstakten under 2011 är den snabbaste hittills. Under 2011 installerades 
765 MW vindkraft fördelat på 380 vindkraftverk. Statistiken från elcertifikat-
systemet visar att det i slutet av 2011 fanns totalt 2 036 vindkraftverk med en 
installerad effekt på 2 769 MW. Elproduktionen från dessa uppgick till 6,1 TWh 
vilket är en ökning med nästan 74 procent jämfört med 2010. Vindkraftens andel 
av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 4,2 procent jämfört med 
2010 då andelen var 2,4 procent, (källa Energimyndigheten) 
 
Figur 1: Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 

 

Källa: Energimyndigheten. 

Nuvarande planeringsram för vindkraft innebär bl.a. att lokaliseringsplaner för 
vindkraft motsvarande 30 TWh årsproduktion till år 2020 ska fastställas av 
kommunerna, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs (i 
vattenområden).  

Installerad effekt och antal vindkraftverk i respektive län, år 2011 
 
 

Län Installerad 
effekt (MW) Antal vindkraftverk 

Västra Götaland 557,9 353 
Skåne 453,8 451 

Västerbotten 303,1 157 
Jämtland 215,5 116 
Halland 188,8 160 
Kalmar 183,5 131 
Gotland 181,4 177 
Dalarna 179,8 95 

Östergötland 130,1 132 
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Norrbotten 119,5 63 
Jönköping 72,8 46 
Blekinge 50,7 39 
Värmland 34 18 
Örebro 29,3 32 

Gävleborg 25,2 16 
Västernorrland 22,8 21 

Uppsala 10,6 10 
Kronoberg 4,2 7 

Södermanland 3,5 4 
Stockholm 2,1 6 

Västmanland 0,1 2 

 
 

Områdesbeskrivning 

 
Omgivningen till den planerade vindkraftparken utgörs av skogslandskap som 
brukas rationellt. Detta är inget unikt idag men det som skiljer detta område från 
de flesta är att stormen Gudrun mer eller mindre jämnade skogen med marken 
då den drog fram i januari 2005. Chansen för att hitta höga naturvärden i mogen 
skog är därför liten redan innan inventeringen startar.  
 
Flacka myrar som här representeras av tallsumpskog, högmosse och 
gransumpskogar, omges av ett moränlandskap som höjer sig från söder mot 
norr. Topografin är kullig även om den norra delen från Frostamossen och kan 
karakteriseras som en enda lång uppförsbacke. Nivåskillnaderna från 
Hökagården och Frostnäs till det sjätte verket längst i norr är ca 40 meter. 
 
Inom det inventerade området domineras skogen av planterad granskog i olika 
generationer, se bilden på framsidan. Floran utgörs av hyggesvegetation utan 
naturvärden. I dessa miljöer och i anslutning till de många skogsbilvägarna i 
området ses arter som ljung, kruståtel, blåtåtel, blåbär, odon, lingon, ekorrbär, 
örnbräken, veketåg, hallon, pillerstarr, hagfibbla, smultron, skogsnoppa, gullris, 
vårfryle, stormåra, blodrot, fyrkantig johannesört, liljekonvalj, kärrviol, rönn, 
ogräsmaskros, käringtand, teveronika, skogsstjärna, höstfibbla, ängsfryle, 
vårbrodd, mattlummer, grässtjärnblomma och röllika. Grå renlav, gulvit renlav, 
”bägarlavar”, hedmossor som väggmossa, husmossa och kvastmossa dominerar 
stort i bottenskiktet. 
 
De mest intressanta delarna från naturvårdsynpunkt är utan tvekan samtliga 
öppna mossar samt de omgivande tallmossarna och gransumpskogarna. Även de 
mycket marginella partier som utgör laggkärr (dikade) och orörd sumpskog av 
rikare typ är värda att bevara för framtiden. Man ska dock komma ihåg att 
utöver hyggeslandskapet och gransuccessionerna slås man också av det faktum 
att all myrmark är mer eller mindre dränerad. Diken finns överallt t.o.m. på 
mossarna där någon vinst av ingreppen knappast kunnat räknas hem av 
brukaren. Avvattningen av landskapet tillhör dock den tid då detta förordades 
starkt av myndigheterna. Idag är skälen för fortsatt dränering eller ens underhåll 
små. Istället förordas naturlig igenväxning av dikena i syfte att minska risken för 
översvämningar nedströms och för att bevara växt och djurliv samt ett öppet 
landskap på högmossarna. 
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Öppen högmosse 
De öppna delarna av myrarna hyser delvis en annorlunda vegetation är 
tallsumpskogen. Typiskt är att inslaget av blommande växter som klockljung och 
myrlilja ökar. Även vitag och tuvsäv ökar. Storsileshår och småsileshår kan dyka 
upp liksom sällsynt även ängsull.  
 
Tallsumpskogen 
Tallsumpskogarna har ett trädskikt av tall med inslag av gran och björk. I 
buskskiktet kan man hitta pors och Salix såsom bindvide. Kärlväxtfloran är 
artfattig men typisk med arter som tuvdun, ljung, blåbär, lingon, hjortron, 
tranbär, klockljung och rosling.  Bottenskiktet domineras helt av vitmossor 
(Sphagnum), vanlig björnmossa, räffelmossa, ”renlavar” och ”bägarlavar”.  
 
Gransumpskogen 
Mellan mossarna, bäckar och diken förekommer det partier med fuktig 
blåbärsgranskog som skiljer sig från den rena tallmossen med ris. Trädskiktet är 
högstammigt och utgörs av gran, tall och björk. Död ved i form av torrakor och 
lågar kan förekomma. Risen dominerar i fältskiktet men i bottenskiktet hittas 
utöver de frekventa vitmossorna och hedmossorna kvastmossa, väggmossa och 
husmossa även skogliga signalarter som vågig sidenmossa, västlig hakmossa, 
stor revmossa, och blåmossa. Dessa arter förekommer regelmässigt i denna 
skogstyp där även ”scapania”, långfliksmossa, fingermossa och handbålmossa 
noterades på lågor. Granstammarna är ofta påväxta av gammelgranslav och 
mera sällan av blodlav.  
 
Där grundvattnet är mer rörligt, t.ex. utmed bäckar och större diken kan 
näringstillgången öka vilket medför ökad artrikedom och inslag av nya arter. Ofta 
dominerar blåtåtel i fältskiktet. Klibbal kan förekomma i trädskiktet och i 
bäcknära miljö dyker kabbeleka, vattenmåra, kärrviol, strandklo, sjöfräken, 
strandlysing, småstarr, flaskstarr, bäckveronika, strätta, kärrsilja, kärrtistel, 
hultbräken, skogsbräken och pors upp. På trädbaser kan skuggstjärnmossa, 
”scapania” och fickmossa uppträda. 
 
Örtrik gransumpskog 
Strax öster om verk 3, in mot Frostamossen hittade jag faktiskt ett litet men 
ändå fint dråg med missne, gråstarr, lite nålstarr, kärrviol, lopplummer, 
vattenmåra, hultbräken och harsyra. På lågor och i bottenskiktet noterades 
handbålmossa och fickpellia. På platsen fanns inget dike men väl några tiotals 
meter ifrån. Litet område men genuint.  
 
Kroksjön och Uttersjön 
Sjöarnas strandvegetation påminner om vegetationen på övriga myrar. I sjön ses 
dock gul näckros och nordnäckros. Stranden kantas av en del sjöfräken, 
strängstarr, flaskstarr, sumpstarr, kabbeleka, vattenklöver, kråkklöver, tuvdun, 
tranbär, pors, bindvide, gran, björk och tall. Vitmossor utgör självklart 
bottenskikt.  
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Kroksjön strax norr om Hökagården. Foto: Sundh Miljö 
 
 
Samtliga identifierade sumpskogar och myrar har i denna inventering bedömts 
representera vissa naturvärden. Naturvärdena utgörs av biologisk rika miljöer 
med inslag av skogliga signalarter. Förekomsten av död ved är ställvis stor och 
därmed viktig för många organismgruper som t.ex. svamp, insekter och mossor. 
Sumpskogarna utgör också potentiella spelplatser för tjäder och är också viktiga 
barnkammare för tjäderns och orrens kycklingar.  
 
Sett i ett regionalt perspektiv har dock myrarna låga naturvärden men utgör icke 
desto mindre viktiga landskapsekologiska funktioner för hydrologi och biologisk 
mångfald.  
 
Etableringsplatserna 
 
Vindkraftverken är samtliga planerade att uppföras på höjdlägen på befintliga 
hyggen som inte hyser några naturvärden alls. 
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Verk nr 1. 
Tallplanterad moränås. Hyggesarter som kruståtel, hallon, m.fl. dominerar.  
 

 
 
Verk nr 2. 
Bergknalle med hyggesvegetation. Granplanterat. Frötallar, björksly, rönn, gräs, 
kruståtel, m.fl. arter. 
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Verk nr 3. 
Hyggesarter som kruståtel, hallon, m.fl. dominerar. 
 

 
 
Verk nr 4.  
Hygge med frötallar. Björksly, hallon, kruståtel, m.fl. arter. 
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Verk nr 5. 
Hyggesarter som kruståtel, hallon, m.fl. dominerar. Lopplummer växer på en 
berghäll strax intill. 
 

 
 
Verk nr 6. 
Hygge. Granplanterat. Björksly, lingon, blåbär och ljung.  
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Inventeringen 2013 

 
Området besöktes vid tre tillfällen. Innan inventeringen startade studerades 
området genom flygbilder och kartunderlag. Kontakt togs med en av markägarna 
för att efterhöra om uppgifter om fågellivet och ev. andra naturvärden.  
 
Inventeringarna startade 06:00 och pågick till ca 12:00. Vid genomgången 
besöktes de naturtyper som såg särskilt intressanta ut; skogliga nyckelbiotoper, 
kärr och äldre skog. De delar som var mest attraktiva och aktuella för spelande 
skogshöns prioriterades. Vid samtliga besök karterades området på 
revirhävdande arter där sjungande individer noterades som ett potentiellt revir. 
För alla intressanta växtfynd samt spillningshögar av hönsfåglar togs GPS-
koordinater.  
 
Fåglar i Burseryd 
 
Fågellivet i Burseryd utgörs av en förväntad sammansättning av vanligare 
svenska häckfåglar knutna till hyggessuccessioner i mosaik med mossar och 
kärr. Som på de flesta ställen så finns här även stora arealer hyggessuccessioner 
beroende på att trakten var en av de hårdast drabbade i samband med orkanen 
Gudrun. Inslaget av död ved är i partier tämligen stort. Skogshöns förekommer 
men stammarna är svaga och förekomsten av rovfåglar är litet. Områdets 
myrmarker representerade genom öppna högmossar, tallmossar och 
gransumpskogar utgör ändå en resurs för det lokala fågellivet.  
 
Intressanta observationer 
 
Nedan följer en redovisning av de fågelarter som bedöms vara av särskilt 
intresse för naturvården. Arterna förekommer i Artskyddsförordningen, är 
rödlistade enligt 2010 års svenska rödlista, eller både och. Arter i 
artskyddsförordningen är arter som enligt EU:s fågeldirektiv eller art- och 
habitatdirektivet har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden 
(fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver 
utses. Arterna finns upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- 
och habitatdirektivet. 
 
Från och med 2000 års rödlista följer Sverige Internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) kategorier och kriterier för rödlistning, som bygger på en prognos för 
arternas risk att dö ut. Sju kategorier finns vilka framgår nedan.  
 
EX Utdöd Extinct  
En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den 
sista individen dött.  
 
RE Nationellt utdöd Regionally Extinct  
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista 
individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har 
dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden 
besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.  
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CR Akut hotad Critically Endangered  
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något 
av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög 
risk att dö ut i vilt tillstånd. 
  
EN Starkt hotad Endangered 
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller 
något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa 
mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.  
 
VU Sårbar Vulnerable  
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i 
vilt tillstånd.  
 
NT Nära hotad Near Threatened  
En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för 
vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla 
kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.  
 
DD Kunskapsbrist Data Deficient  
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att 
utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller 
indirekt bedömning av dess risk att dö ut. 
 
 
Följande fågelarter av särskilt intresse har påträffats under 
inventeringen 2013.  
 
Brun kärrhök - ingår i Fågeldirektivets bilaga 1. 
Brun kärrhök sågs flyga över området vid ett tillfälle. Arten häckar företrädesvis i 
fågelsjöar med bladvass men kan också välja mindre dammar och fuktiga 
videbuskage för sin häckning. Inom området saknas lämpliga häckningsmiljöer. I 
Sverige har bruna kärrhöken ökat under de senaste 30 åren även om 
populationskurvan tenderar att plana ut. 
 
Orre – upptagen i Artskyddsförordningen 
Orre förekommer i området men bara med en svag stam. Arten har minskat i 
södra Sverige och även om orre och orrspel nästan alltid noteras i samband med 
inventering av myrar eller i vindkraftsärenden belägna i skogslandskap, så hittar 
man sällan utpräglade spelplatser. Vintern 2012/2013 har dessutom stammarna 
av orre i vissa trakter försvagats ytterligare. Ett exempel är en välkänd och 
väldokumenterad spelplats i Skaraborg där antalet tuppar mer än halverats bara 
under denna vinter, en händelse som dessvärre nog inte är unik.  
 
Observationerna av orre utgörs av fynd av spillning på Frostamossen den 24 
april. 6 maj hördes minst två tuppar spela på Frostamossen. Den 25 maj hördes 
också orre spela från hyggena öster om Kroksjön. Senare under dagen stöttes en 
tupp i samma område. 
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Tjäder – upptagen i Artskyddsförordningen 
Tjäder förekommer inom området men bara med en försvagad stam jämfört med 
förhållandena för några decennier sedan. 24 april stöttes dock en fågel upp från 
den sydvästra delen av områdets södra del, nära verk nr 1. 25 maj stöttes en 
fågel, troligen om en tupp, långt uppe i norra delen av parken. Spillningshögar 
hittades på flera olika platser vid de tre inventeringarna, se kartan. 
 
Tjädern är en utpräglad skogsfågel som kräver stora arealer skogsmark, gärna 
orörd och med frånvaro av störningar. Idag råder motsatsen i området då 
Gudrun fällde merparten av skogen samt att den idag brukas rationellt och 
intensivt. För att bevara den kvarvarande tjäderstammen vill jag ändå 
understryka att de kvarvarande äldre skogsbestånden och sumpskogarna utgör 
en viktig resurs.  
 
Trana – upptagen i Artskyddsförordningen 
Trana förekommer med ett eller några par i omgivningen till vindparken. Tranor 
hördes från långt i norr den 6 maj och även från öster vid Frostamossen den 25 
maj.  
 
Spillkråka– upptagen i Artskyddsförordningen 
Spillkråka förekommer i omgivningarna till vindparken med två eller tre par, från 
söder/sydväst till norr.  
 
Tornseglare– rödlistad (NT) 
Tornseglare sågs jaga över området vid besöket den 25 maj. 
 
Göktyta– rödlistad (NT) 
6 maj hördes en tytande i den norra delen av området. Här kan det röra sig om 
en flyttande fågel eller en revirhävdande hane. 
 
Artlista över fåglar noterade vid besöken 2013 samt uppskattat 
antal revir/häckande par. 
 
Vitkindad gås 
6 maj sträckte 70 vitkindade gäss över området. Under en kort period i maj var 
sträcket av arktiska gäss mer intensivt än vanligt på många platser i södra 
Sverige.  
 
Kanadagås 
Hördes flyga över området den 25 maj. 
 
Grågås 
Hördes den 6 maj. 
 
Knipa 
Ett par, ev. samma, sågs dels i Kroksjön norr om Hökagården, dels i Uttersjön.  
 
Ormvråk 
24 april sågs en fågel över östra delen av Frostamossen. Den 25 maj sågs från 
verk 4, tre fåglar simultant över gårdarna söder om vindparken. 
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Sparvhök 
En hona jagade i kanten av den Kroksjön den 6 maj.  
 
Skogssnäppa 
Troligen två revir fördelat på ett i södra och ett i norra delen av vindparken.  
 
Morkulla 
En hane sågs och hördes på drag den 23 april, kvällen innan inventering. 
 
Fiskmås 
Hördes från området vid flera tillfällen. 
 
Ringduva 
6-8 revir. 
 
Gök 
Antalet revir av gök bedöms uppgå till två varav ett vid Frostamossen och ett i 
sydväst. 
 
Större hackspett 
Ett revir. 
 
Ladusvala 
En överflygande fågel den 6 maj. 
 
Trädpiplärka 
Mellan 14- och 17 revir bedöms finnas i området. Trädpiplärka är en av områdets 
vanligaste häckfågelarter. 
  
Ängspiplärka 
Två fåglar sågs den 24 april på den Skogmossen i sydväst.  
 
Gärdsmyg 
4-5 revir. 
 
Järnsparv 
Tre sjungande hanar hördes och sågs den 6 maj. Tre revir. 
 
Rödhake 
15-18 revir. Arten trivs i granlandskapet. 
 
Rödstjärt 
En hane sjöng vid Hökagården den 6 maj. 
 
Buskskvätta  
Ett revir på Frostamossen. 
 
Koltrast 
3-4 revir. 
 
Taltrast 
Ca 5 revir. 
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Dubbeltrast 
Ca 5 revir. 
 
Svarthätta 
Ca 10 sjungande hanar noterades den 25 maj. 
 
Trädgårdssångare 
3 revir. 
 
Ärtsångare 
5 revir. 
 
Lövsångare 
6 maj hördes hela 53 sjungande hanar. En del av dessa kan dock representera 
norrländska fåglar på flyttning. Möjligen är de 36 sjungande fåglarna den 25 maj 
en mer rättvisande siffra på antalet revir i området.  
 
Kungsfågel 
Två revirhävdande hanar noterades den 24 april. 
 
Grå flugsnappare 
5 sjungande hanar noterades den 25 maj. 
 
Svartvit flugsnappare 
Två revir har konstaterats i området. 
 
Entita  
En hane sjöng vid Hökagården. 
 
Talltita 
Ett eller två revir konstaterades. 
 
Svartmes  
Tre observationer som tyder på häckningar. Även denna art är en av landets 
minskande skogsmesar. 
 
Talgoxe 
Två- tre revir. 
 
Trädkrypare 
Ett bo påträffades i en av sumpskogarna i den norra delen. Ett fint fynd av en 
numera ganska ovanlig fågelart med stora krav på äldre skogsbestånd. 
 
Törnskata  
En hane sågs på stora hygget i norr, en stark indikation på häckning av denna 
numera sällsynta och f.d. rödlistade fågelart.  
 
Nötskrika 
Tre till fyra revir. 
 
Kaja 
Endast överflygande den 25 maj. 
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Kråka 
Endast hörd den 24 april. 
 
Korp 
Minst ett revir finns i närområdet till vindparken. 
 
Stare 
Överflygande den 6 maj. 
 
Bofink 
Uppskattningsvis förekommer ca 14-16 revir i området. 
 
Grönsiska 
Endast sedd vid fågelmatningen Hökagården. 
 
Domherre 
Ett eller två revir noterade.  
 
Gulsparv 
Två revir fördelat på hyggen i norr och söder. 
 

Burseryd som häckfågellokal 

 
Häckfågelförekomsten i Burseryd beskrivs ovan. Fågelfaunan är representativ för 
naturtyperna barrskogssuccessioner och barrblandskogar med inslag av mossar 
och kärr. Av fågelarter som bör framhållas som särskilt intressanta eller 
frekventa är tjäder och orre, talltita, spillkråka och gök. Mest intressant från 
fågelskyddssynpunkt är förekomsten av tjäder och orre. Inga 
rovfågelshäckningar har konstaterats men möjligen häckar sparvhök och 
ormvråk inom området. Förstudien som gjordes 2012 indikerar inte heller några 
häckningar av särskilt skyddsvärda arter. 

Burseryd som flyttfågellokal 

 
Någon sammanställd dokumentation över sträckande fåglar i området har inte 
hittats inom ramen för detta uppdrag. Områdets belägenhet i västra delen 
Småland innebär dock att det inte ligger i närområdet till någon av landets 
viktigaste ledlinjer för flyttande fåglar. Vårens undersökningar visar dock att en 
viss sträckrörelse förekommer, såväl av långflyttare som av lokala fåglar. 
Exempel på fågelarter som vi sett sträcka över vindparksområdet är vitkindad 
gås, ringduva och bofink. Förstudien som gjordes 2012 indikerar inte heller 
några indikationer på att vindparkens närområde utgör ett viktigt flyttstråk för 
fåglar.  

Vindkraftens påverkan på fågelfaunan 

 
Den forskning som hittills utförts om vindkraftens påverkan på fågellivet tyder på 
att fågellivet påverkas väldigt olika beroende på vindkraftverkens lokalisering och 
antal. Enstaka vindkraftverk påverkar i princip nästan inte alls medan 
vindkraftsparker har större inverkan på fågellivet. Det har även visats skillnader 
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på havsbaserade och landbaserade kraftverk. De landbaserade ska ha gjort 
mindre inverkan på fågellivet med undantag på vissa områden där det har varit 
hög täthet med flyttande fåglar och termikflygare som örnar och gamar. Vid 
anläggning av större parker visas i princip alltid negativ inverkan på fågellivet i 
de fall man gjort en ingående inventering före anläggandet (Widemo, 2007).  
 
Fågelögat 
 
En studie inom Vindval om hur fågelögat uppfattar vindkraftsanläggningar visar 
att vindkraftverken syns bättre för fåglar än för människor, särskilt på korta 
avstånd. Trots att synlighet varierar kraftigt med väder, tidpunkt på dygnet, 
årstid samt riktning och avstånd så verkar vindkraftverkens nuvarande färgsätt-
ning vara väl anpassad för såväl mänskliga betraktare som vilda fåglar. Studien 
är den första i sitt slag som undersökt synligheten av havsbaserade 
vindkraftsanläggningar med utgångspunkt i fåglars förmåga att se 
vindkraftsparkerna. Fokus för studien har varit fåglars förmåga att uppfatta 
färgkontraster. Forskarna har studerat både korta avstånd där fåglarna riskerar 
att kollidera med vindkraftverken och avstånd från kustlinjen (Ödeen & Håstad, 
2007).  
 
Kollisioner 
 
I större parker har fåglar en större benägenhet att flyga in i kraftverken och dö 
som en följd av detta. På lokaler där fåglarna är stationära och har god 
lokalkännedom har kollisionerna med vindkraftverk varit försumbara i relation till 
andra dödsorsaker. Fåglar som inte har god lokalkännedom, de som passerar 
under en flyttning, har ökad kollisionsrisk vilket kan inverka negativt på 
populationen.  
 
De undersökningar som har indikerat eller visat på klart negativa effekter för 
fågellivet har varit studier på mindre eller medelstora parker som har 12-30 
vindkraftverk. De negativa effekterna har gällt både kollisioner men även 
täthetseffekter där fåglar övergivit området (Sundberg, 2004). De fåglar som 
kolliderar med vindkraftverk är bland annat de som jagar flygande insekter, till 
exempel svalor och seglare, samt rovfåglar.  
 
I ett flertal studier har man uppskattat antal kollisioner till mindre än 0,01 per år 
och enstaka rapporter visar på upp till 60 kollisioner per år i mycket extrema fall. 
Antalet dödsfall ökar med ökande höjd på masterna, det är relativt få dödsfall 
rapporterade på master under 150 meter. Bedömningar av antalet döda eller 
skadade fåglar är behäftade med en rad svårigheter och osäkerheter, såsom att 
man missar döda djur vid eftersök eller att de redan har förts bort av predatorer 
och asätare. Havsörn, kungsörn, röd glada, gåsgam och tornfalk tillhör dock den 
grupp av rovfåglar som varit överrepresenterade i studier av kollisionsrisker i 
skilda delar av Europa och Nordamerika. Förolyckade glador har hittas under 
vindkraftverk i Skåne, Halland och Blekinge och på Gotland, (Ahlén 2010). I 
Norge har vindkraftsparker i örntäta områden konstaterats öka dödligheten hos 
havsörn. Även från Tyskland och från Sverige; Gotland, Öland och Skåne, finns 
uppgifter om vindkraftsdödade örnar, (Ahlén 2010). Riskerna varierar emellertid 
stort mellan olika platser, och i vissa fall är problemen kopplade till bara ett fåtal 
vindsnurror inom en större anläggning, (Eriksson, 2009). 
 



 17

Placeringen av kraftverken har stor betydelse för kollisionsrisken för fåglar. 
Baserad på nuvarande kunskaper har Sveriges Ornitologiska Förening 
rekommenderat att skyddszonen för vindkraftverk ska vara 1-3 kilometer, det 
kortare avståndet bl.a. för tjäder då antalet tuppar är fler än fem, det större 
avståndet för hänsyn till häckande örnar. Fynden av vindkraftsdödade fåglar och 
fladdermöss visar en klar koncentration till kustnära lägen men även i övrigt är 
det mycket som tyder på att läget i landskapet kan betyda mycket för 
kollisionsrisken, (Ahlén 2010). 
 

Störningar och omflyttningar 
 
För flera arter (t.ex. andfåglar och vadare vid rast- och övervintringsplatser) har 
man bedömt att de minskar över tid i närområdet kring vindkraftverken, medan 
nyare undersökningar också visar att en del arter med tiden kan vänja sig och 
återkomma till närområdet, (Eriksson 2009). 
 
Barriäreffekter 
 
I en studie över nattflyttande fåglar över hav visades att sjöfåglarna ofta flög på 
en höjd som innebar risk för kollision med vindkraftverken. Huvuddelen av 
sjöfåglarna väjde dock för vindkraftverken på samma sätt som över land. Enda 
skillnaden var att de väjde på ett kortare avstånd, 500-600 meter över hav mot 
1-3 kilometer på dagen. Småfåglarna flög i regel på högre höjder. 22 % av 
fåglarna flög så lågt att de riskerade stöta på kraftverken. Vissa skillnader fanns 
på för- och efternatt samt vår och höst. Fåglarna flög som regel högre på 
vårsträcket och under förnatten, (Pettersson, 2009). 
 
Det faktum att kollisionsrisken är låg för det stora flertalet av fågelarter antyder 
att många arter aktivt undviker kraftverken. Vindkraftsanläggningar kan således 
fungera som barriärer om de placeras utefter viktiga flyttningsstråk, eller mera 
lokalt mellan häckningsplatser och födosöksområden, (Eriksson, 2009). 
 
Förändringar i naturtyper  
 
För landbaserade vindparker är påverkan av kringanläggningar, såsom vägar 
genom värdefull natur ofta av större betydelse än direkt påverkan av från 
vindkraftverken på olika naturtyper. På flera håll i landet har man 
uppmärksammat riskerna med att naturskog med höga naturvärden kan göras 
tillgänglig för avverkning genom de nya tillfartsvägarna, (Eriksson 2009). 
 

SYNTES 

Bedömning av planerade vindkraftverk i Burseryd, Gislaveds kommun  

 
Påverkan på fågelfaunan 
 
Den planerade vindkraftsparken är placerad i triviala hyggesmiljöer som saknar 
naturvärden. Omgivningarna utgörs av produktionsskogar där granen dominerar. 
I låglägen finns ett stort antal myrar som högmossar, tallsumpskog och 
gransumpskog.  
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I skogarna runt myrarna där Frostamossen framträder som den viktigaste, har 
förekomsten av skogshöns säkert varit avsevärt större än vad det är idag. Inga 
spelplatser är kända idag eller har uppdagats under årets inventering. Tjäder har 
stötts på två ställen, söder och i norr och spillning har påträffats på ett antal 
platser. Fynden innebär att det är möjligt att spel fortfarande förekommer i 
trakten. I detta sammanhang kan jag upplysa om att jag på flera ställen i södra 
Småland under våren 2013 stött tuppar som jag följt upp och konstaterats som 
spelande. Samma metodik, att stöta tupp och följa upp med nytt besök, har även 
tillämpats här dock utan framgång. Även om tjäderlek fortfarande förekommer 
menar jag att planerad vindpark sannolikt kommer ha en ringa effekt på 
utvecklingen av tjäderstammen. Skälet är att påverkan på miljön genom 
pågående skogsbruk har större betydelse och redan är mycket påtaglig. Den nya 
vindparken kommer t.ex. inte kräva några nya skogsbilvägar som berör 
myrområdena.  
 
De observationer av orre jag gjort under våren visar också på en mycket svag 
stam. Noteringarna avser observation av spelande fågel den 6 maj och 25 maj. 6 
maj hördes orre från kantzonen till Frostamossen. 25 maj hördes en tupp spela 
från sydväst om mossen. Ett enda fynd av spillning av orre gjordes ute på 
Frostamossen. 
 
Sammantaget bedömer jag dock att det största hotet mot tjäder och orre i 
Burseryd är det moderna skogsbruket delvis påtvingat av stormen Gudrun. 
Dagens skogsbruk innebär som regel en utfasning av tall som ju är tjäderns 
livträd. De historiska men mycket omfattande dikningarna som genomförts i 
området har säkert också bidragit till en negativ trend för skogshönsen.  
 
Påverkan på övrig fågelfauna i området bedöms som liten till måttlig med hänsyn 
till de överlag triviala habitaten vilka hyser en relativt låg fågeltäthet. De lokala 
fåglar som trots allt löper risk att förolyckas genom kollision med verken är enligt 
min bedömning förekommande rovfåglar samt fåglar som flyger nära för att jaga 
insekter, t.ex. tornseglare och svalor. Fåglar som flyttar och inte känner till 
terrängen kommer också generellt ha svårare att undvika verken.  
 
Sammanfattningsvis är föreslaget läge för en vindkraftpark med sex verk ett 
ovanligt bra läge från fågelskyddsynpunkt. Påverkan på naturmiljön är marginell 
i ett område som redan tidigare påverkats kraftigt av storm och modernt 
skogsbruk. För att ändå gynna utvecklingen av biologiskt rika miljöer förordas att 
samtliga sumpskogsbiotoper och mossar enligt bifogade kartor, bevaras orörda 
för framtiden. 
 
Falköping 2013-07-26 
 
 
 
 
Lennart Sundh 
SUNDH MILJÖ 
Falköping 
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Handläggare: Bengt-Göran Ericsson

PM
Angående tillstyrkan av vindkraftpark på fastigheterna
Frostnäs 1:1 Burseryd - Hult 2:30 samt Guaström 1:4 i
Gislaveds kommun

Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, har begärt kommunens yttrande
om tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ inför tillståndsprövning av vindkraftpark på
fastigheterna Frostnäs 1:1, Burseryd-Hult 2:30 samt Guaström 1:4 i Gislaveds kommun.

Vindkraftparken
Företaget FR Ramström Vind AB ansöker om att få uppföra en vindkraftpark. Den planerade
parken är belägen öster om Burseryds tätort i två delområden med vardera två verk.
Huvudalternativet omfattar verk på maximalt 230 meters totalhöjd, navhöjd 159 meter och
en effekt på 4,2 MW per verk dvs en totaleffekt på 16,8 MW. Beräknad årsproduktion är 65
GWh.

Företaget har tidigare fått bygglov och genomfört miljönamälan för en vindkrafpark på sex
verk, maximalt 150 meters totalhöjd. Företaget bedömer dock att utvecklingen av
vindkraftverk har gått så långt att man med fyra högre verk kan producera mer än dubbelt så
mycket energi. I denna ansökan används fyra av positionerna i den tidigare parken med vissa
justeringar.

Området
Vindkraftparken är uppdelad i två delområden öster om Burseryds tätort. Området utgörs
av realtivt kuperad skogsmark med insprängda mossar och våtmarker som i stort höjer sig
från norr till söder. Mycket skog föll i detta område under stormen Gudrun och därför är
planteringar av främst gran i tioårsåldern vanliga i området. Inga särskilda naturvärden
bedöms finnas i anslutning till skogsmarkerna. Våtmarker i form av öppna mossar, tallmossar
och gransumpskogar är till största delen påverkade av dikningar. Trots detta finns vissa
naturvärden knutna till våtmarkerna. Inga botaniska värden finns noterade på de planerade
kraftverksplatserna.

Inga skyddade områden, riksintressen eller särskilt utpekade naturvärden berörs av
etableringen. Vindkraftverken bedöms heller inte påverka ekologisk eller kemisk status i
Yxabäcken väster om parken.
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Fågelfaunan i området har inventerats i två omgångar, 2013 och 2017, och bedöms för
naturtypen barrblandskog med inslag av mossar och kärr som typisk. Förekomsten av
rovfåglar är liten i området. Stammarn av tjäder och orre är svaga. Tjäder förekommer vid
den senaste inventeringen endast i de östra delarna av området. Orre förekommer med
spelplatser i hela området.

Fladdermusinventeringen anger förekomst av sju arter med låg förekomst i anslutning till de
tänkta verken men med hög förekomst kring bybildningarna söder om parken samt vid.
Fortsatt kontroll av fladdermusfaunan bedöms som angelägen vid en eventuell etablering av
en vindkraftspark.

Området berörs inte av något riksintresseområde för kulturmiljövården, inte heller av
regionala eller kommunala intresseområden för kulturmiljövården. Ett fåtal registrerade
fornlämningar finns däremot i området. Dessa utgörs i samtliga fall av sentida torplämningar.

Två mindre sjöar, Uttersjön och Kroksjön ingår i kalkningsprogrammet och kalkas årligen
med helikopter. De planerade vindkraftverken är lokaliserade så att det ur
flygsäkerhetssynpunkt krävs nedstängning av vindkraftverken vid kalkning.

Skyddsområde för Burseryds vattentäkt är beläget nordväst om vindkraftparken och bedöms
inte påverkas av etableringen.

Området bedöms inte ha några särskilda värden för friluftsliv, rekreation och turism.

Störning
I de modelleringar som gjorts över bullerpåverkan från vindkraftparken överstiger
bullernivån inte 40 dBA vid något bostadshus. De beräkningar som gjorts över lågfrekventa
ljud visar heller inte på risker för störningar.

Skuggutredningen som gjorts visar att vid fem fastigheter riskerar skuggpåverkan att
överstiga riktvärdet om maximalt 8 timmars sammanlagd skuggpåverkan per år. Sökanden
menar att detta kommer att justeras med den inbyggda skuggreduceringsautomatiken i
verken så att de stängs ner när det finns risk för överskridande av riktvärdet.

Hinderbelysningen enligt Transportstyrelsens krav kommer att användas.

Kommunala planer och inriktningsbeslut
Enligt Gislaveds kommuns klimat- och energistrategier ska till år 2020 lokalt producerad
förnyelsebar energi utgöra minst 20 procent av den totalt omsatta energin i kommunen. För
att uppnå denna målsättning utgör vindkraften ett av de viktigaste förnyelsebara energislagen
att utveckla i Gislaveds kommun. En etablering av Frostnäs vindkraftpark skulle utgöra ett
betydande tillskott till den förnyelsebara energiproduktionen i kommunen.

Den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP16, anger att att Gislaveds kommun har en
positiv inställnig till vindkraft. Några motstående intressen, riksintressen, skyddade områden
finns inte upptagna i planen som och innehåller riktlinjer för etableringar av vindkraftparker.
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Etableringen av föreslagen vindkraftpark är i konflikt med två av dessa riktlinjer:

1. Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1 000
meter. - Ett av vindkraftverken, nr 1, är beläget cirka 830 meter från tätortsavgränsning i de
södra delarna av Burseryd. Kommunen har tidigare beviljat bygglov och hanterat en
miljönamälan för ett vindkraftverk 150 meters totalhöjd i samma position. Detta var innan
nuvarande riktlinjer om avstånd till bebyggelse i den kommunomfattande översiktsplanen
antogs.

2. Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. - Riktlinjen infördes i den
kommunomfattande översiktsplanen när det forfarande bedömdes som en trolig utveckling
av hinderbelysning och det framstod som möjligt att erhålla dispens för denna typ av
utrustning. Denna möjlighet finns inte längre utifrån Försvarsmaktens ställningstagande till
behovsstyrd hinderbelysning.

Ställningstagande
Den föreslagna parken ligger i linje med kommunens klimat- och energistrategiska inriktning.
Den beräknade årsproduktionen skulle utgöra ett betydande tillskott till lokalt producerad
förnybar energi. Parkens påverkan på människors hälsa, natur och miljö kan inte bedömas
som betydande.

Parkens föreslagna utformning stämmer inte överens med två riktlinjer i översiktsplanen.
Riktlinjen om behovsstyrd hinderbelysning måste anses överspelad. Syftet med riktlinjen var
inte att omöjliggöra etablering av större vindkraftparker utan att vara ett stöd i utvecklingen
att minska störningar från vindkraftverk. Den är därför inte tillämpbar och bör inte beaktas i
bedömningen om tillstyrkan. Ett av verken, nr 1, uppfyller inte kravet om 1 000 meters
avstånd till tätort. Kommunen har tidigare tillåtit ett vindkraftverk i denna position men
innan riktlinjen fanns och för ett verk som var avsevärt mindre.

Vindkraftverk 1 i den föreslagna parken bör avstyrkas med hänvisning till
riktlinje om avstånd till tätort i den kommunomfattande översiktsplanen,
resterande delar av parken bör tillstyrkas.
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Förstudie iFörstudie iFörstudie iFörstudie inför vindkraftetablering vid nför vindkraftetablering vid nför vindkraftetablering vid nför vindkraftetablering vid 
FrostnäsFrostnäsFrostnäsFrostnäs    
Ecocom har fått i uppdrag av Ramströms Vind AB, att genomföra en förstudie av fågel- och 
fladdermusfaunan i syfte att undersöka om en vindkraftetablering vid Frostnäs kommer i 
konflikt med tidigare kända värden. 

Förstudien har genomförts under februari 2012. 

Om vindkraftprojekt Frostnäs 
Projektet utgörs av fem vindkraftverk som är planerade i en rad i sydvästlig riktning. 
Gruppen av vindkraftverk är belägen 17 kilometer sydväst om Gislaved i Gislaved kommun, 
Jönköpings län. I området finns ett flertal ytor som nyligen avverkats eller som planeras att 
avverkas. Samhället Burseryd är beläget en kilometer från det närmsta vindkraftverket. 
Etableringsområdet och dess omgivningar präglas av ett stort inslag av små sjöar, våtmarker 
och vattendrag.  

Sammanfattning 
Förekomst av våtmarker i området kan möjligen erbjuda potentiella livsmiljöer för 
skogshöns men det finns inte någon kännedom om spelplatser för skogshöns i området. Flera 
särskilt skyddsvärda rovfågelarter som riskerar påverkan vid en vindkraftetablering har 
påträffats inom analysområdet. Det finns dock ingen kännedom om häckande rovfågel i 
området, något som annars i regel innebär att kollisionsriskerna är högre. Två arter av vadare 
har noterats. Drillsnäppa finns inte i de livsmiljöer som förekommer vid etableringsområdet 
medan enkelbeckasin möjligen förekommer vid de intilliggande mindre sjöarna och 
våtmarkerna.  

Ecocom bedömer risken att fågelarter i närområdet skulle komma i konflikt med en 
etablering av vindkraft som låg, eftersom fynden är fåtaliga.  

Flera fladdermusarter som är riskarter för kollision har påträffats inom analysområdet och 
är sannolika inom eller i anslutning till etableringsområdet. Dessa arter är dock relativt 
vanligt förekommande. De rödlistade arter som noterats i området är antingen inte troliga i 
etableringsområdet p g a att de har andra habitatpreferenser, alternativt tillhör de inte 
riskarterna för kollision med vindkraftverk.  

Sammanfattningsvis består etableringsområdet och dess närområde till största del av 
ensartad produktionsskog, varför förutsättningarna för att det ska finnas många 
fladdermusarter i området är små. Hög täthet av relativt vanliga fladdermusarter är dock 
möjlig eftersom det finns en del våtmarker i närheten.  
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Kontakter i samband med förstudien 
Ecocom har varit i kontakt med nedanstående organisationer/personer vid insamling av data 
som använts som underlag i förstudien. 
 

Tabell 1: Kontakter i samband med förstudien. 

NamnNamnNamnNamn    OrganisatOrganisatOrganisatOrganisationionionion    Befattning/KompetensBefattning/KompetensBefattning/KompetensBefattning/Kompetens    

Robert Erlandsson Naturskyddsföreningen Sekreterare 

Bengt-Göran Eriksson Gislaveds kommun Kommunekolog  

Erik Larsson Västbo fågelklubb Ordförande 
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Förstudie av fågelfaunan vid Frostnäs 
Förstudien av fågelfaunan syftar till att beskriva och värdera kända kunskapsunderlag i form 
av värdefulla miljöer och påträffade arter samt att bedöma förutsättningarna för fågelfaunan 
inom etableringsområdet. Särskild fokus i studien är att utreda påverkan på de arter som 
anses vara särskilt skyddsvärda och som samtidigt riskerar påverkan vid en 
vindkraftsetablering.  

Bedömningen är i första hand gjord utifrån den lista som framtagits i en syntesrapport från 
Vindval där de arter som behöver särskild hänsyn p g a artskyddsförordningen finns 
redovisade.  

Analysen har utförts av Emelie Nilsson, Ecocom. 

Faktaunderlag 
Förstudien inkluderar data från ett analysområde med en radie om tre kilometer runt 
etableringsområdet, samt noterade fåglar från ett utökat analysområde på fem kilometer runt 
området. Nedan återfinns en sammanställning av det faktaunderlag som använts vid 
analysen.  
 

Tabell 2: Faktaunderlag som använts vid förstudien av fågelfauna. 

DataDataDataData    KällaKällaKällaKälla    Avstånd Avstånd Avstånd Avstånd     KommentarKommentarKommentarKommentar    

Rödlistade arter Artdatabanken Inom 5 km År 2002 – 2012 

Samtliga fågelarter Artportalen, Svalan Inom 5 km År 2002 – 2012 
 

Kända fynd i närområdet 
Inom tre kilometer från de planerade vindkraftverken finns det sammanlagt 56 registrerade 
arter i artdatabanken och i artportalen från perioden 2002-2012. Samtliga fynd, med 
undantag av en kungsörn, är gjorda vid Burseryds samhälle. Fynden inkluderar två 
rovfågelarter som är särskilt skyddsvärda; kungsörn (NT, dir) och fiskgjuse (dir). Endast en 
notering av en kungsörn har gjorts och individen var en juvenil. 

Några hönsfåglar finns inte noterade inom närområdet. Storlom, en direktivsart som kan 
påverkas genom störning, har påträffats vid Burseryds kyrka. Inte några av fynden är gjorda i 
vindkraftverkens omedelbara närhet. Skrattmås, en riskart för kollision, har påträffats vid 
samma lokal, belägen cirka två kilometer från etableringsområdet.  

Kända fynd i utökat analysområde 
Antalet registrerade arter inom fem kilometer från de planerade vindkraftverken är nästintill 
det dubbla; sammanlagt 93 arter från samma period. Ett flertal av fynden är gjorda vid sjön 
Fegen, en välbesökt skådarplats. Bland fynden noteras nio rovfågelarter, varav tre är 
upptagna på rödlistan och fem st på art- och habitatdirektivet. De särskilt skyddsvärda 
rovfågelarterna inkluderar bivråk (VU, dir), kungsörn (NT, dir), pilgrimsfalk (VU, dir), röd 
glada (dir) och fiskgjuse (dir). Ett par fynd av fiskgjuse har gjorts, där ett av fynden utgörs av 
en adult individ påträffad under under juli månad. En notering av en sträckande pilgrimsfalk 
har även gjorts och ett par noteringar av röd glada finns från området.  

Hönsfåglar är generellt dåliga på att navigera och riskerar därför att kollidera med 
konstruktioner som exempelvis vindkraftverk, se tabell 3. I analysområdet är orre och järpe 
noterade, vilka alla är upptagna i fågeldirektivet. Inte någon av observationerna indikerar att 
det finns någon spellokal i området.  
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Övriga arter som är särskilt utsatta för kollisionsrisk och samtidigt är särskilt skyddsvärda 
inkluderar fisktärna (dir), skrattmås och vaktel (NT). Andra särskilt skyddsvärda arter där 
risken för kollision är osäker utgörs av backsvala och hussvala.  

Vadare är relativt störningskänsliga vid rast- och häckningslokaler, varför påverkan av en 
vindkraftetablering kan innebära en risk. Fem arter av vadare är noterade inom 
analysområdet, varav två arter är särskilt intressanta nämligen drillsnäppa (NT) och 
enkelbeckasin. Drillsnäppa är rödlistad medan enkelbeckasin inte är upptagen på rödlistan 
men har minskat drastiskt på senare tid.  

Övriga arter som noterats i analysområdet som kan vara känsliga för störning inkluderar 
enkelbeckasin, sångsvan (dir) och storlom (dir). 

Tabell 3: Påträffade arter 1 km respektive 3 km från de planerade vindkraftverken som ingår i bilaga 1 i EU:s 

fågeldirektiv (FD i kolumnen ”Listning”), är rödlistade i Sverige (R) eller har minskat med minst 50 % under 

perioden 1975-2010. För tio nattaktiva arter har markerats eventuell påverkan från vindkraft som okänd för att 

understryka att för dessa är kunskapsläget dåligt. Seglare och svalor har försetts med frågetecken för att belysa 

att dessa möjligen löper högre risker att kollidera med vindkraftverk, men att detta inte är fullständigt klarlagt 

ännu (Rydell mfl. 2011). 

 

FågelartFågelartFågelartFågelart    Påverkan Påverkan Påverkan Påverkan 

vindkraftvindkraftvindkraftvindkraft    

ListningListningListningListning    +3 km+3 km+3 km+3 km    +5 km+5 km+5 km+5 km    

Backsvala Kollisioner? R  x 

Bivråk   Kollisioner FDR  x 

Buskskvätta   -50% x x 

Busksångare  R  x 

Drillsnäppa  Störning R  x 

Enkelbeckasin   Störning -50%  x 

Entita  -50%  x 

Fiskgjuse   Kollisioner FD x x 

Fisktärna   Kollisioner FD  x 

Gräshoppsångare   R  x 

Gröngöling    -0,5% x x 

Gök   -0,5%  x 

Göktyta    R x x 

Hussvala  Kollisioner? -50%  x 

Järnsparv  -50% x x 

Järpe   Kollisioner FD  x 

Kornknarr    FDR  x 

Kungsörn   Kollisioner FDR x x 

Mindre hackspett   R  x 

Orre   Kollisioner FD  x 

Pilgrimsfalk   Kollisioner FDR  x 

Röd glada   Kollisioner FD  x 

Skrattmås   Kollisioner -50% x x 

Smålom Störning FDR  x 

Spillkråka    FD x x 

Stare   -50% x x 

Storlom   Störning FD x x 

Sånglärka    R  x 

Sångsvan   Störning FD  x 
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Talltita    -50% x x 

Tornseglare  Kollisioner? R  x 

Trana    FD x x 

Törnskata   FD  x 

Vaktel   Kollisioner R  x 

 

Kontakter med personer med lokalkännedom 
Bengt-Göran Ericsson, kommunekolog i Gislaveds kommun, har inte någon information om 
området utöver att det förekommer en del inslag av våtmarker, vilket medför att det kan 
finnas förutsättningar för förekomst av skogshöns som orre och tjäder i området. 
Populationerna av dessa arter har minskat drastiskt under senare tid i omgivningarna.  

Västbo fågelklubb har ingen kännedom om någon häckning av skogsfågel eller rovfåglar i 
närområdet av de planerade verken. De påpekar dock att det finns häckningar av storlom och 
smålom i sjöarna runt omkring, t ex i Sävsjön vid Arnåsholm och i Majsjön. Dessa lokaler är 
emellertid belägna på ett långt avstånd från de planerade vindkraftverken, 5 respektive 9 
kilometer.  

Naturskyddsföreningen i Gislaved har ännu inte uppgivitt någon information om tidigare 
fågelobservationer eller naturvärden som kan ha betydelse för vindkraftverkens lämplighet.  
 

Miljöer och landskapsstrukturer 

Särskilt skyddsvärda områden 
Två naturreservat och Natura-2000 områden finns i omgivningen; Villstad och Fegen på sju 
respektive sex kilometers avstånd från närmsta vindkraftverk. Villstad har naturvärden som 
framförallt är knutna till den äldre typen av jordbrukslandskap t ex betesmark med gamla 
grova ekar. Fegen är en långsträckt, näringsfattig sjö belägen i en sprickdal som omges av 
myrmarker. Fiskgjuse och storlom är kända för att ha rika förekomster vid Fegen. Även 
smålom och sångsvan är exempel på arter som förekommer inom området. Norr om 
etableringsområdet sträcker sig Västerån vilken tillsammans med sina omgivningar är 
utpekad som ett naturvårdsobjekt och utgörs av våtmarker, lövsumpskog, mader och ängs- 
och betesmark. Generellt är inslaget av sumpskog begränsat i etableringsområdet. Nordost 
om etableringsområdet löper Österån, ett annat naturvårdsområde, vilket omges av mader.  

Inom etableringsområdet för vindkraft 
Flygfoto över området för den planerade vindkraftparken visar att detta domineras av 
barrskog som är uppdelad i mer eller mindre åldershomogena bestånd. Kalhyggen utgör en 
relativt stor del av området.  

Omgivande landskap 
I övrigt dominerar produktionsinriktad barrskog. I skogsbygden finns små byar med öppen 
mark som bryter av de vidsträckta barrskogsområdena.   
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Slutsats 
Inom den planerade vindkraftparken finns inte några kända fynd av fågel, vilket delvis kan 
bero på att platsen inte är särskilt välkänd för fågelskådare.  

Även inom tre kilometer är fynden fåtaliga. Två särskilt skyddsvärda arter har dock 
påträffats; fiskgjuse och kungsörn. Fiskgjusen är normalt koncentrerad till sjöar för födosök 
och häckningsplats men i närområdet finns inte några större sjöar. Observationen är 
dessutom relativt gammal, från 2002. Endast ett fynd av kungsörn har gjorts och det rör sig 
om en ungfågel. Det finns inte någon indikation på kungsörnshäckning i området. Riskerna 
för kollisioner med vindkraft är annars större för rovfåglar vid häckningsplatser 
(Naturvårdsverket, 2011). Några rovfågelarter har inte konstaterats häckande varken i 
närområdet eller inom det utökade analysområdet. Västbo fågelklubb har inte heller någon 
kännedom om förekomst av häckande rovfågel inom närområdet.  

I övrigt har storlom påträffats inom närområdet men observationerna är gamla, från 2002 
och gjorda i Burseryds samhälle, alltså i en helt annan biotoptyp än den som dominerar i 
etableringsområdet.   

På högre landskapsnivå, om fem kilometer från vindkraftverken, har betydligt fler arter 
noterats, bl a pilgrimsflak, röd glada och bivråk. Det finns dock inte några noteringar om 
häckningar av några rovfågelarter.  

Inslag av våtmarker i etableringsområdet kan ge förutsättningar för livsmiljöer och 
eventuellt spelplatser för orre och tjäder. 

Enstaka fynd av järpe och orre har gjorts i det utökade analysområdet men på relativt långt 
avstånd från etableringsområdet. Det finns dock inte något som indikerar förekomst av 
spelplatser inom närområdet och Västbo fågelklubb har inte heller någon kännedom om 
skogshöns i närområdet. De vadarfåglar som påträffats inom analysområdet, som är särskilt 
skyddsvärda och som är störningskänsliga för vindkraft, inkluderar enkelbeckasin och 
drillsnäppa. Liksom de flesta vadarfåglar är arterna knutna till sjöar och våtmarker. Två 
mindre sjöar är belägna relativt nära de planerade vindkraftverken. Enkelbeckasinen häckar 
vid kärr och myrar i skogsmarker och på tuvmader vid sjöar och åar vilket innebär att den 
kan förekomma i närheten. Drillsnäppan uppehåller sig vid steniga, buskbeväxta stränder, 
vilket innebär att vindkraftverkens närområde inte erbjuder några lämpliga habitat för arten p 
g a avsaknad av dylika miljöer.  

Sammantaget finns flera områden som kan vara värdefulla för fågelfaunan i 
etableringsområdets omgivning men potentialen för etableringsområdet att hysa värdefulla 
livsmiljöer är liten på grund av dominansen av ensartad barrskogsplantering. 

Ecocom bedömer risken att fågelarter i närområdet skulle komma i konflikt med en 
etablering av vindkraft som låg, eftersom fynden är fåtaliga.  
 

Referenser 
Sveriges ornitologiska förening. 2009. Sveriges Ornitologiska Förenings policy om 

vindkraft. 

Widemo, F. 2007. Vindkraftens inverkan på fågelpopulationer. 

Petterson, J. 2005. Havsbaserade vindkraftsverks inverkan på fågellivet i södra Kalmarsund. 
En slutrapport baserad på studier 1999-2003. 

Naturvårdsverket, 2011, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss, rapport 6467, 
Rydell et. Al.   
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Förstudie av fladdermöss vid Frostnäs 
Förstudien av fladdermöss syftar till att beskriva och värdera kända kunskapsunderlag för 
fladdermusfaunan och bedöma förutsättningarna för förekomst av fladdermöss inom 
etableringsområdet. 

Analysen har utförts av Emelie Nilsson, Ecocom. 
 

Faktaunderlag 
Förstudien inkluderar data från ett analysområde med en radie på 30 kilometer runt 
etableringsområdet. Nedan återfinns en sammanställning av det faktaunderlag som använts 
vid analysen. 

Tabell 4: Faktaunderlag som använts vid förstudien för fladdermöss. 

DataDataDataData    KällaKällaKällaKälla    Avstånd Avstånd Avstånd Avstånd     KommentarKommentarKommentarKommentar    

Rödlistade arter Artdatabanken Inom 30 km År 2002 – 2012 

Samtliga fladdermusarter Artportalen, vertebrater Inom 15 km År 2002 – 2012 
 

Påträffade arter i närområdet 
Inom ett analysområde om 15 kilometer har åtta fladdermusarter påträffats. Bland dessa 
finns vanligt förekommande arter som nordisk fladdermus, vattenfladdermus, 
mustasch/brandts fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och stor fladdermus.  
Även den något mer ovanliga arten gråskimlig fladdermus har noterats liksom den sällsynta 
och rödlistade dammfladdermusen (EN). I utdrag från rödlistan framgår att fransfladdermus 
(VU), en rödlistad art, har påträffats inom ett avstånd av 23 kilometer.  

En inventering av fladdermöss har genomförts väster om Burseryd i Lida. Vid 
inventeringen påträffades tio fladdermusarter. Förutom de tidigare nämnda arterna 
förekommer trollfladdermus och barbastell (dir). Observationen av barbastell är gjord i en 
gårdsmiljö. 
 

Tabell 5: Fyndlokaler vid Länsstyrelsens i Jönköping inventering 2002-2010 och vid Västra Götalands 

inventering mellan 2003-2008. Avstånd avser sträckan från den inventerade lokalen till förstudieområdet. 

Påträffade arter anges med etablerade förkortningar, för ett fullständigt artnamn, se nästa tabell. 

LokalLokalLokalLokal    ArtArtArtArtantalantalantalantal    Påträffade aPåträffade aPåträffade aPåträffade artrtrtrterererer    AvståndAvståndAvståndAvstånd    

18 4 Enil, Paur, Ppyg, Vmur  14 km 
19 3 Enil, m/b, Ppyg,  15 km 
20 3 Enil, Nnoc, Ppyg,  10 km 
21 3 Enil, Paur, Ppyg 9 km 
22 3 Enil, Paur, Ppyg 11 km 
23 3 Paur, Ppyg, Vmur 11 km 
Fegens nvo 4 Enil, m/b, Paur, Ppyg, 8 km 
Västra hyggås 3 Enil, m/b, Ppyg 5 km 
Sandviks kyrka 5 Enil, m/b, Mdau, Ppyg, Vmur,  9 km 
Isberga 3 Enil, m/b, Paur 7 km 
Kruvebo 3 Enil, m/b, Ppyg 4 km 
Södra finnäs 6 Enil, m/b, Mdas, Mdau, Ppyg, Paur  15 km 
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Kontakter med personer med lokalkännedom 
Bengt-Göran Ericsson, kommunekolog i Gislaveds kommun, har inte någon information om 
området utöver att det förekommer en del inslag av våtmarker. Hög förekomst av våtmarker i 
ett område ger ofta god insektsrikedom. De våtmarker som är halvöppna till öppna fungerar i 
sig som goda födosökslokaler medan de mer slutna mer bidrar till att öka insektrikedomen på 
landskapsnivå.  

Viktiga habitat i närområdet 
Bebyggelse innebär i regel bomöjligheter för fladdermöss. Burseryds samhälle erbjuder 
troligen attraktiva bo- och födosöksplatser för fladdermöss. Inom vindkraftparkens 
närområde finns ett relativt stort inslag av våtmarker och vattendrag, vilket är biotoper som 
normalt ger en hög produktion av insekter samt erbjuder lämpliga födosökslokaler för 
fladdermöss. De två vindkraftverken längst i söder är belägna i närheten av våtmarkerna; 
Skogmossen och Frostamossen. 

Det område som utmärker sig mest ur fladdermusperspektiv i närområdet är Västerån och 
dess omgivningar med våtmarker, lövsumpskog, mader och ängs- och betesmark - en 
kombination av miljöer som sannolikt gör området attraktivt för fladdermöss. På högre 
landskapsnivå erbjuder naturreservaten Fegen och Villstad attraktiva miljöer, men dessa 
bedöms vara belägna på ett alltför långt avstånd från de planerade vindkraftverken för att 
påverka förekomsten av fladdermöss i vindkraftverkens närområde.  

Kollisionsrisker 
Det är sedan ungefär ett decennium känt att fladdermöss omkommer vid kollisioner med 
vindkraftverk, vilket även dokumenterats i Sverige. Det är känt att kollisioner förekommer 
under hela året men med fokus på sommarmånaderna och början av hösten. I ett flertal 
studier från bland annat Tyskland, Frankrike och USA har konstaterats toppar i olycksfallen 
under augusti och september. Alla arter är dock inte lika utsatta för kollisioner men ett 
samband tycks finnas mellan antal kollisioner och olika arterns sätt att söka föda – i öppet 
luftrum eller i närheten av mark och vegetation. 

Nedanstående tabell baseras på Ecocoms bedömning av de arter som har påträffats i 
Sverige. I bedömningen av om arten är en riskart eller inte har hänsyn tagits till i vilken 
omfattning arten påträffats dödad under vindkraftverk i Europa (efter Dürr, 2010; Ahlén, 
2002) samt vad som är känt om artens flygbeteende. Det bör påpekas att tabellen endast 
redovisar det nuvarande kunskapsläget och att bedömningarna sannolikt behöver förändras i 
takt med att ny kunskap framkommer. 
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Tabell 5: Observerade fladdermusarter i Jönköpings län  

ArtArtArtArt    FörkortningFörkortningFörkortningFörkortning    RiskartRiskartRiskartRiskart    

Barbastell Bbar Osäkert 
Brandts fladdermus Mbra Nej 
Brun långörad fladdermus Paur Nej 
Dammfladdermus Mdau Nej 
Dvärgfladdermus Ppyg Ja 
Fransfladdermus Mnat Nej 
Gråskimlig fladdermus Vmur Ja 
Mustaschfladdermus Mmys Nej 
Nordisk fladdermus Enil Ja 
Pipistrell Ppip Ja 
Stor fladdermus Nnoc Ja 
Sydfladdermus Eser Ja 
Trollfladdermus Pnat Ja 
Vattenfladdermus Mdau Nej 
 

 

Effekter på landskapsnivå 
Vindkraftverk kan vara mer eller mindre lämpligt placerade i landskapet med hänsyn till 
fladdermusfaunan. Allt fler undersökningar tyder numera på att olämpligt placerade 
vindkraftparker dödar många fladdermöss medan nästintill inga fladdermöss omkommer vid 
andra parker.  

Underlaget för bedömning av vad som är olämpligt placerade vindkraftverk är bristfälligt, 
men data från spridda studier tyder på att vindkraft i det öppna jordbrukslandskapet dödar få 
fladdermöss. Sannolikt gäller detta också fjällområden. Hög dödsfrekvens har observerats 
vid etableringar längs kuststräckor, ledlinjer i landskapet och skogsklädda höjder i öppna 
landskap. Osäkra lägen omfattar allt däremellan, bland annat produktionsskog. 
     Vid anläggning av vindkraftverk anläggs förutom fundament även nya skogsbilvägar. En 
breddning och förstärkning av befintliga vägar är oftast även nödvändig.  
Anläggning av vägar och fundament kan riskera att förstöra livsmiljöer för fladdermöss. Vid 
etableringsområdet i Frostnäs finns redan ett välutbyggt nätverk av skogsbilvägar, varför 
ingreppen sannolikt kan begränsas. Dessutom utgörs merparten av etableringsområdet av 
ensartad barrskog. Vägdragningen tycks vara möjlig att planera så att inte några vattendrag 
eller våtmarker korsas, varför risken för habitatförlust är låg. 

Artskyddsförordningen 
Enligt Artskyddsförordningen § 4, punkt 1-3 finns förbud mot att avsiktligt döda, skada eller 
störa fladdermöss (samt andra djur). Med avsiktligt menas att exploatören kan förutse att den 
aktuella händelsen är sannolik. Att ett enskilt djur kommer till skada betraktas dock som 
acceptabelt vid exploateringar. Tolkningen av paragrafen är istället riktad mot skador på 
djurens populationer, något som är mycket svårt att mäta. Rödlistade arter och arter som 
upptas i art- och habitatdirektivet har dock vanligen populationer som är minskande eller 
livsutrymmen som är utsatta och dessa arter kan därför betraktas som extra skyddsvärda. 

I punkt fyra § 4 artskyddsförordningen finns också ett skydd mot att förstöra eller 
försämra livsmiljöer som djuren behöver för en intakt ekologi, t ex fortplantningsplatser. 

Slutsatser 
Inte några fynd av fladdermöss har gjorts i direkt anslutning till vindkraftverken. Eftersom 
de tidigare fynden av fladdermöss i regel varit begränsade har analysen omfattat ett relativt 
stort område om 15 kilometer.  
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Tre rödlistade fladdermusarter har påträffats i närområdet; dammfladdermus, 
fransfladdermus och barbastell. Dammfladdermus, vilken är en mycket ovanlig art, är knuten 
till öppna sjöar. Arten är därmed inte särskilt sannolikt i området. Dammfladdermus är inte 
heller någon riskart för kollision med vindkraftverk och eftersom inga livsmiljöer i närheten 
av sjöar exploateras, är risken för arten liten. Fransfladdermus är däremot en möjlig art i 
området men tillhör inte riskarterna för kollision med vindkraftverk.  

Barbastell är en art där riskerna för kollision är osäkra. Arten har påträffats i trakten men i 
en annan biotoptyp än vad som finns i omedelbar anslutning till vindkraftverken.  

Riskarter för kollision med vindkraft förekommer troligen i området. Dessa utgörs 
sannolikt av nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, stor fladdermus och möjligen av 
gråskimlig fladdermus. Samtliga arter är relativt vanligt förekommande och har påträffats 
inom analysområdet.  

Sammanfattningsvis består etableringsområdet och dess närområde till största del av 
ensartad produktionsskog, varför förutsättningarna för att det ska finnas många 
fladdermusarter i området är små. Hög täthet av relativt vanliga fladdermusarter är dock 
möjlig eftersom det finns en delvåtmarker i närheten.  
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Bilaga 1: Observerade fågelarter 
Bilaga 1: Observerade fågelarter inom X km från projektområdet. RL (2010) avser klassning enligt den svenska 

rödlistan 2010. 

ArtArtArtArt    RL (2010)RL (2010)RL (2010)RL (2010)    DirektivsartDirektivsartDirektivsartDirektivsart    

Bivråk VU JA 

Björktrast     

Blåmes     

Bofink     

Buskskvätta     

Busksångare NT   

Drillsnäppa NT   

Duvhök     

Enkelbeckasin     

Entita     

Fiskgjuse   JA 

Fiskmås     

Fisktärna   JA 

Forsärla     

Gransångare     

Grå flugsnappare     

Grågås      

Gråhäger     

Gräsand     

Gräshoppsångare     

Grönfink     

Gröngöling     

Grönsiska     

Gulsparv     

Gärdsmyg     

Gök NT   

Göktyta     

Hornuggla     

Hussvala     

Järnsparv   JA 

Järpe     

Kaja     

Kanadagås     

Kattuggla     

Knipa     

Koltrast NT JA 

Kornknarr     

Korp     

Kricka     

Kråka     
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Kungsfågel NT JA 

Kungsörn     

Kärrsångare     

Ladusvala     

Lärkfalk     

Lövsångare NT   

Mindre hackspett     

Morkulla     

Nötskrika     

Nötväcka     

Ormvråk   JA 

Orre     

Pilfink VU JA 

Pilgrimsfalk     

Ringduva   JA 

Röd glada     

Rödhake     

Rödvingetrast     

Rörsångare     

Skata     

Skogsduva     

Skogssnäppa     

Skrattmås NT JA 

Smålom     

Sparvhök   JA 

Spillkråka     

Stare     

Stenskvätta     

Stjärtmes   JA 

Storlom     

Storskarv     

Storskrake     

Större hackspett     

Svart rödstjärt     

Svarthätta     

Svartmes   

Svartvit flugsnappare   

Sånglärka   

Sångsvan     

Sädesärla     

Sävsparv     

Talgoxe     

Talltita     

Taltrast     

Tofsvipa NT   
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Tornseglare   JA 

Trana     

Trädgårdssångare     

Trädpiplärka   JA 

Törnskata     

Törnsångare NT   

Vaktel     

Ängspiplärka   
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1. Syfte 
Denna analys har tagits fram på uppdrag av Ramströms Vind AB, med syftet att analysera hur 
landskapsbilden kan komma att påverkas av föreslagen etablering av vindkraft inom ett 
skogsområde öster om Burseryd i Gislaveds kommun. Analysen är avsedd att kunna biläggas 
bolagets miljökonsekvensbeskrivning för anläggningen. Denna analys är en vidarebearbetning av 
den analys som infogats i MKB:n och kommunens ”Landskapsanalys underlag till ÖP16” har 
varit en viktig utgångspunkt. 
 
 

2. Metod 
En vindkraftsetablering skapar en visuell påverkan på ett mycket stort omland. Väderleken och 
årstiden har ofta en avgörande betydelse. Vid mulet, dimmigt och grått väder är sikten dålig och 
verken blir svårare att urskilja. Totalhöjd på verk av den här kategorin spelar ofta en mindre roll 
på synbarheten. På långt avstånd, 8 km eller längre, ”smälter” verken samman med horisonten 
och blir tydliga endast i mycket klart väder. På mellanavstånd, 2-8 km blir verken mycket synliga 
om inget finns i förgrunden som skymmer siktlinjen. På mycket nära håll blir endast basen av 
kraftverken synliga och betraktaren måste vända huvudet uppåt för att se hela verket. En analys 
av dess konsekvenser måste därför göras i en vid kontext. Samtidigt kan påverkan i närlandskapet 
uppfattas som annorlunda än i ett fjärrperspektiv. Beskrivningarna såväl som bedömningarna 
nedan görs därför genomgående på tre olika skalnivåer; på traktnivå, närområdesnivå respektive 
platsnivå. Från alla avstånd kommer vindkraftverken att döljas om betraktaren står bakom en 
skogsdunge, en hög häck, en hög byggnad eller en höjd som är högre än ögonhöjden. Inom 
skogsområdet kan det vara möjligt att se de planerade vindkraftverken från öppna högt belägna 
platser som bergknallar myrar eller slutavverkningsytor. 
Kartan på nästa sida redovisar de olika nivåerna. 
 
Trakten motsvarar det område inom vilket någon form av visuell påverkan kan tänkas ske, men 
där verken upplevs på lång distans och därför endast under goda siktförhållanden. Detta område 
omfattar mark och vatten inom ett område 8 km från vindkraftverken. 
 
Närområdet motsvarar mark och vatten inom 2 km från vindkraftverken. Det område inom 
vilket vindkraftverken kan tänkas medföra en mer betydande visuell påverkan.  
 
Platsnivån motsvarar det område inom vilket verken och dess kringanläggningar, såsom 
angöringsvägar, transformatorbyggnader etc. kan upplevas på mycket nära håll. 
 
Avsikten med avsnitt 3 och 4 samt med tillhörande analyskartor är att åstadkomma en 
faktasammanställning av landskapets särdrag och värden, vilken kan ligga till grund för 
bedömningen (i avsnitt 5) av i vilken utsträckning och på vilket sätt dessa påverkas. 
Arbetsmetoden är sålunda att först beskriva landskapet, sedan bedöma dess tålighet gentemot 
negativ påverkan och därefter analysera den faktiska påverkan på landskapsvärdena.  
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Karta med ungefärlig avgränsning av de skalnivåer som analysen tar utgångspunkt i. 
 

 
Det ska betonas att denna analys endast behandlar aspekten landskapsbild, inte näraliggande 
aspekter som naturmiljö, kulturmiljö och rekreation, varför dessa och liknande aspekter endast 
flyktigt berörs här.  
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3. Beskrivning av landskapets särdrag  
 

3.1 Karaktär 
 

3.1.1 Traktnivå 
Trakten ingår i det, enligt landskapsanalysen i kommunens översiktsplan, s.k. Fegen – 
Burserydsområdet som avgränsas av Nissans dalgång i öst och Fegen i väst. Karaktäristiskt för 
landskapet är det småbrutna med mycket skog, sjöar och en del åkerplättar insprängda lite 
varstans. Kuperad skogsmark med inslag av myrmarker är den vanligast förekommande 
landskapstypen. Några större sammanhängande mossområden finns också, bland andra 
Broddebomosse, Östra och Västra Store mosse och Frostamomossen. Jordtäcket är relativt tunt 
med partier av berg-i-dagen samt mycket sten och block. Marken lämpar sig väl för skogsbruk, 
men används också till småskaligt jordbruk. Det halvöppna landskapet längs Västeråns och 
Österåns dalgångar karakteriseras av sandiga jordar och delvis uppodlade torvmarker. Här finns 
också områdets större sammanhängande jordbruksmarker. Större inslag av lövträd i vegetationen 
förekommer i högre grad här än i övriga kommunen. I området finns också större bestånd av 
ädellövträd, främst bok men också ek. 
 

3.1.2 Närområdesnivå  
Närområdet vindkraftparken utgörs av skogslandskap som brukas rationellt. Detta är inget unikt 
idag men det som skiljer detta område från de flesta är att stormen Gudrun mer eller mindre 
jämnade skogen med marken då den drog fram i januari 2005. Flacka myrar som här 
representeras av tallsumpskog, högmosse och gransumpskogar, omges av ett moränlandskap som 
höjer sig från söder mot norr. Topografin är kullig även om den norra delen från Frostamossen 
kan karakteriseras som en enda lång uppförsbacke. Nivåskillnaderna från Hökagården och 
Frostnäs till det fjärde verket längst i norr är ca 40 meter. I Sydväst ligger Burseryds samhälle och 
det halvöppna landskapet längs Västeråns dalgång och i öster rinner Österån genom ett skogs-
och mosslandskap. Längs närområdets östra gräns finns ett halvöppet jordbrukslandskap mellan 
Ma – Släthult – Trehörnahult. 
 

3.1.3 Platsnivå 
Platsen för den planerade vindkraftsetableringen består av två delområden och är en del av 
skogsområdet som beskrivits ovan. Den sydvästra platsen utgörs av tallplanterad moränås och 
granplanterad bergknalle med hyggesvegetation. Mellan dessa höjder ligger Skogsmossen. Den 
nordöstra platsen består av två höjder med hyggesrester och nyplanterad gran. 
 

 
3.2 Strukturell uppbyggnad 
 
3.2.1 Traktnivå 
Trakten som i stort består av ett sammanhängande skogslandskap rymmer flera delområden med 
olika typ av rumslig struktur. Ådalarna, Västerån, Österån och Lagan är sammanhängande stråk 
genom landskapet i sydväst-nordostlig riktning, som med sin mosaik av ömsom öppen åkermark 
och ömsom skog och höjder har många tydligt avgränsade landskapsrum av varierande storlek 
som avlöser varandra allteftersom man där. Vid Västerån ligger Burseryd och vid Lagan ligger 
Smålandsstenar. Dessutom finns ett flertal öppna mossmarker och sjöar som bildar särskilda 
landskapsrum. Sjösystemen förstärker den sydväst-nordostliga riktningsegenskapen i landskapet. 
 
Viktiga landmärken utgörs av traktens fem kyrkor (om man räknar in Sandvik och S Hestra strax 
utanför traktgränsen). 
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3.2.2 Närområdesnivå 
Längs Västerån är den sydväst-nordostliga riktningen mycket tydlig inom närområdet meda 
Österån är inbäddad i skog. Frostamossen och skogsmossen utgör tydliga landskapsrum liksom 
de delar med avverkad eller stormfälld skog. Vid S Frostnäs, Ma, Släthult och Trehörnahult finns 
finns halvöppna jordbrukslandskap som ger en viss rumsverkan. 
 
De tydligaste landmärkena på närområdesnivå är kyrkan i Burseryd och telemasterna vid Lida och 
St Götsbo.  
  

3.2.3 Platsnivå 
De tänkta platserna för vindkraftverken är belägna på höjder (150 - 180 m över havet) i skogen 
vars struktur beskrivits i ovanstående avsnitt. I skogen bildar bl. a. hyggesgränser, kraftledning 
och mossar en mängd småskaligare rum och riktningsangivelser, utöver dessa är huvudintrycket 
av skogen att den är riktningslös.  
 
 

4. Landskapets visuella känslighet för påverkan från vindkraftetableringar 
 

4.1.1 Traktnivå 
Den slutna skogsbygden har en övergripande storskalig karaktär och därmed en relativt stor 
tålighet gentemot storskaliga vindkraftetableringar. Vid större sjöar, utsiktspunkter och kalhyggen 
öppnas dock landskapet och kan ge storslagna vyer. De rekreativa värdena är högst i 
strandzonerna och i betes- och ängslandskapen. Visuellt är skogsbygden på avstånd storskalig och 
generellt tålig för vindkraft då framför allt sikten är mycket begränsad, få referensobjekt finns och 
vindkraftverkens omfattning är svår att bedöma för betraktaren. De halvöppna 
jordbruksområdena utmed ådalarna har en begränsad bredd och sådan riktning att det kommer 
att bli svårt att finna platser där vindkraftverken blir synliga. Var vindkraftverk placeras i 
skogsbygden kan emellertid påverka framför allt angränsande landskapskaraktärer med längre 
siktbarhet. Intill Fegenområdet inom de strandnära skogsbältena kan vindkraftverk bli synliga på 
mycket långt håll. Här är känsligheten för etablering stor p.g.a. den påverkan den gör för 
upplevelsen av landskapet från framför allt Fegens stränder. 
 
Traktens halvöppna åkerlandskap har bitvis en ålderdomlig karaktär med få moderna inslag vilket 
gör den känslig för utblickar mot vindkraftsetableringar. Det stora inslaget av skyddande 
vegetation, i form av dungar och trädridåer, kan dock lokalt bidra till att dämpa intrycket av 
vindkraftetableringar.  
Traktens fem kyrkor är traditionella landmärken med högt symboliskt och historiskt värde som 
lätt kan påverkas negativt av en vindkraftsetablering om kyrktornen får konkurrens av de ännu 
högre vindkraftverken. Ett stort antal fasta fornlämningar finns i trakten vilket kräver speciellt 
hänsynstagande. Den varierande topografin och stora inslaget av skyddande vegetation bidrar 
dock till att dämpa intrycket av vindkraftetableringen. 
 

4.1.2 Närområdesnivå 
Det som tidigare sagts om skyddsvärda egenskaper på traktnivå är även tillämpbart på 
närområdesnivå. Här fokuseras dock på ett mindre område och då kan ett antal specifika objekt 
nämnas. De halvöppna åkerlandskapen har en viss visuell känslighet, bl. a. betingat av sin 
ålderdomliga karaktär. 
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4.1.3 Platsnivå 
Skogsområdet har rent landskapsbildsmässigt en relativt hög visuell tålighet för 
vindkraftetableringar. Viss känslighet är dock relaterad till de små tillfälliga eller permanenta 
landskapsrum som återfinns här.  
 
 

5. Analys av påverkan vid föreslagen vindkraftsetablering 
 

5.1 Påverkan på landskapsbild 
 
I det följande analyseras den visuella påverkan på landskapsbilden, så som denna framträder i 
fotomontage från några utvalda betraktelsepunkter i landskapet. Platser där många människor 
vistas eller rör sig har prioriterats.  
 

 
 
Karta utvisande fotopunkternas lägen samt fotoriktning samt de föreslagna vindkraftverkens placering. 

 

5.1.1 Parkdesign 
 
Den förslagna vindkraftparken består av fyra vindkraftverk som placerats i skogsterräng. Parkens 
utformning har anpassats till terrängens form, där lokala höjder (150 - 180 m.ö.h.) utnyttjats för 
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att nå största möjliga vindutnyttjande. Lokala biotoper enligt kommunens naturvårdsplan och 
möjligheter att använda befintliga vägar och att bygga nya har också varit avgörande för parkens 
utformning.  
 
Enlig vissa forskare uppfattar människan med lätthet mönster och grundformer (linje, cirkel, 
triangel, kvadrat) och ögat letar efter sådana former. Det innebär att en ordnad grupp med flera 
vindkraftverk uppfattas som en ordnad helhet snabbare än om verkan är fritt utplacerade. 
Forskningsstudier visar att allmänheten föredrar enhetliga anläggningar med en tydlig 
avgränsning. I ett mer komplicerat skogslandskap är detta svårare att ordna. Nivåskillnader, 
längre avstånd mellan lämpliga lokaliseringspunkter etc. påverkar möjligheterna. Lokaliseringarna 
i ett sådant landskap kommer att upplevas från ett begränsat antal betraktningspunkter och 
förmodligen kommer inte alla verken i en grupp upplevas samtidigt. Det kan tilläggas att för stora 
parker där vindkraftverken står i mer än en rad krävs det ovanifrånperspektiv eller avstånd långt 
utanför traktgränsen för att ett mönster eller grundform skall kunna uppfattas. 
 

 

 

5.1.2 Påverkan på landskapsbild ur ett traktperspektiv 
 
Generellt sett är den föreslagna etableringen som mest synlig från höjder och öppna platser på 
längre håll, eftersom skogen kring etableringsplatsen normalt inte förmår dölja den. Inom trakten 
påverkas emellertid synfältet lokala höjder och skogsdungar. Det är i stort sett bara från vissa 
ständer som man kan uppfatta vindkraftparken. 
 
  

Vindkraftparkens utformning  
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Fotopunkt 1 

 
Ifrån halvön vid Sandviks kyrka kommer vindkraftverken att döljas av skogsranden på andra 
sidan sjön. 
 

 
 
Fotopunkt 2 

 
På höjden öster om kyrkan i Villstad kan det vara möjligt att se vingspetsarna på några av 
vindkraftverken vintertid när träden saknar löv. 
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5.1.3 Påverkan på landskapsbild ur ett närområdesperspektiv 
Från närmare betraktningspunkter, motsvarande närområdesnivå, är vindkraftverkens påverkan 
på landskapsbilden mer påtaglig. De är emellertid precis som i ett traktperspektiv i hög grad 
beroende på från vilket plats man betraktar den föreslagna etableringen.  
 
Från västsidan är påverkan mycket liten eftersom skog och höjder skymmer verken även inom 
områden där många människor vistas. Det har visat sig svårt att hitta platser på närområdesnivå 
där hela eller delar av vindkraftparken kan komma att bli synlig. Men de öppna platserna i öster 
kommer dessutom närmre de högst belägna vindkraftverken. 
 

 
 
Fotopunkt 3 

 
Från parkeringen vid församlingshemmet i Burseryd kan man skymta samtliga vindkraftverk 
vintertid medan de flesta verken kommer att skymmas av grönskan under sommarhalvåret 
 

 
 
Fotopunkt 4 
 
På höjden vid Trehörnahult kommer de två närmsta och högst belägna vindkraftverken att 
framträda 
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Fotopunkt 5 
 

Bilden är tagen från vägen vid S Markås. Det närmst belägna verket blir synligt ovan 
trädtopparna. 
 
 
 

 
 
Fotopunkt 6 
 

Bilden är tagen från vägen vid S Släthult. 
 
 

5.1.4 Påverkan på landskapsbild ur ett platsperspektiv 
Inne i den uppvuxna skogen är verken knappast synliga förrän på mycket nära håll. Från gläntor, 
hyggen, mossar och glest bevuxna bergknallar blir åtminstone delar av gruppen synliga, och då 
ger de också ett mycket dominerande intryck men det kommer knappast att gå att uppfatta två 
verk samtidigt. 
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Fotopunkt 7 
 
Bilden är från vägen strax söder om Hökagården  
 
 

6. Samlad bedömning 
 
Den föreslagna vindkraftetableringens åstadkommer inte någon avgörande förändring av traktens 
karaktär. Detta framför allt för att verken med sin placering i skog inordnar sig relativt väl i 
landskapsbilden. Verken är höga och kan därför vara synliga från några av de strandnära 
områdena vid traktens sjöar. Upplevelsen av verkens storlek står dock knappast i proportion till 
traktens storskalighet. Den föreslagna etableringen korsar inga gränser i landskapet och bryter 
inga rumssamband. Traktens överordnade riktning återspeglas till viss del i verkens inbördes 
orientering. 
 
Generellt sett är den föreslagna etableringen som mest synlig på längre håll, då skog skymmer 
sikten mot verken på närmare håll. I det skogsområde som omger verken är verken sällan synliga 
förrän på mycket nära håll.  
 
Verken kommer inte att vara synliga från närmiljön kring Sandviks och Villstads kyrkor.  
 
Ur närområdesperspektiv är gruppstorleken inte heller något problem ur visuellt hänseende. 
Gruppen ryms i sin helhet inom ett och samma skogsområde (samma delområde i 
landskapsbildsanalysen). Gruppen korsar inga starka gränser i landskapet och bryter inga 
rumssamband, vilket är positivt.  
 

 



Planerad Vindkraftpark på 
FROSTNÄS 1:1 M.FL. Gislaveds kommun, Jönköpings län 
 

 
 
Lokaliseringsalternativ 
 
I översiktsplanen avseende vindkraft för Gislaveds kommun, se figur nedan, redovisas 
bl.a. områden där vindkraftutbyggnad skall undvikas.  

 
. 

 

Ett område norr om Isberga och öster om Sännås strax norr om Smålandsstenar 
finns ett område som kan vara lämpligt för vindbruk. Området har studerats som ett 
lokaliseringsalternativ. Det är liksom huvudalternativet beläget utanför de områden 
som är olämpliga för vindbruk enligt kommunens översiktsplan. 
Lokaliseringsalternativet ligger på ungefär samma höjd som huvudalternativet men 
vindförhållandena är något sämre enligt tillgänglig vindkartering. Någon vindmätning 
på 150-metersnivån har dock inte utförts för lokaliseringsalternativet. Det är utformat 
som en rad i nord – sydlig riktning på väster om den enskilda vägen mellan Isberga 
och Löpåkra. och en 20 kV kraftledning. Ljudnivåerna vid bostadshusen kommer att 
ligga betydligt under 40dBA (se ljudkarta på nästa sida) och det blir inga problem 
med besvärande skuggor. 
 

Skillnaden mellan huvudalternativet och lokaliseringsalternativet beror i huvudsak på 
vindförhållandena. Huvudalternativet ger en total effekt 16,8 MW liksom 
lokaliseringsalternativet. En vindmätning som utförts för den aktuella höjden i 
huvudalternativet visar på mycket goda vindförhållanden (7,5 m/s). Någon 
vindmätning har inte genomförts för lokaliseringsalternativet men om man jämför 
SMHI:s vindkartering för de båda områdena är det rimligt att anta en något lägre 
vindpotential i lokaliseringsalternativet. Dessutom är avstånden mellan 
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vindkraftverken i lokaliseringsalternativet kortare, varför man kan räkna med 
energiförluster p.g.a. s.k. vakeffekter vid vissa vindriktningar. Energiproduktionen kan 
därmed antas bli något lägre i lokaliseringsalternativet. Under ett år med medelgoda 
vindförutsättningar beräknas huvudalternativet ge en årlig produktion om 65 000 
MWh medan lokaliseringsalternativet beräknas ge en årlig produktion om 60 000 
MWh. Skillnaden mellan huvudalternativet och lokaliseringsalternativen beror förutom 
energiproduktionen på att lokaliseringsalternativet blir något dyrare att anlägga och 
att bevarandeintresset i omgivningen är starkare. 
 

 

  
 
 



PARKLAYOUT MED TILLFARTSVÄGAR OCH ETABLERINGSPLATSER 

 

Tillfart till vindkraftverk 1 och 2 kommer att ske från väg 576. 

 

 

 

 

Tillfart till vindkraftverk 3 och 4 har redovisats från väg 576 i MKB 

och kartan på omstående sida. 

 

 

 

 

En särskild studie pågår dock för att utreda om tillfarten till dessa 

verk i stället kan ske norrifrån från väg 580. (se karta nedan) 
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Skuggberäkning 

 

Vindkraftverkets rotor orsakar både en rytmiskt fladdrande slagskugga på marken 
omkring och fladdrande effekt inomhus när skuggan träffar ett fönster. På längre 
avstånd avtar effekten genom att skuggbilden blir 
diffus och ”suddig”. Effekter av rörliga skuggor uppträder på relativt stort avstånd och 
under korta stunder (några minuter eller något tiotal minuter) vid tidpunkter då solen 
står lågt. Det finns inga fastställda värden, men Boverket rekommenderar att man 
utgår från att inte överstiga ett teoretiskt värde om 30 timmar om året. (Här avses en 
worst case-situation med skinande sol från morgon till kväll och där rotorn ständigt 
står maximalt exponerad vinkelrätt mot samtliga skuggmottagare under drift. Det 
förutsätts också att det inte finns några skymmande objekt som vegetation eller hus i 
vägen. Ingen hänsyn tas heller till tidpunkten för skuggornas uppträdande). Boverket 
rekommenderar också att den faktiska skuggeffekten inte får överstiga 8 timmar om 
året som ett maximalt värde och med en varaktighet av högst 30 minuter.  
 
Skuggberäkningarna för den aktuella vindbruksparken visar att det kan finnas behov 
av automatisk bortreglering av störande skuggor – skuggurkoppling för vindkraftverk 
1 och 2. Det har visat sig att även vid kraftigt överskridande av rekommenderade 
begränsningsvärden har man med ett mycket begränsat produktionsbortfall kunnat 
tillämpa en skuggurkoppling med sikte på att nå under 8 timmar faktisk skuggeffekt. 
Den typ av vindkraftverk som är aktuell här har sådan teknik. 
  
Skuggberäkningen har utförts för närliggande bostäder med beräkningsprogrammet 
WindPro och med vindkraftverken Enercon E-141 med 159 m tornhöjd och 141 m 
rotordiameter. Beräkningarna visar att Boverkets rekommendationer om teoretisk 
skuggtid kan överskridas för Frostnäs 2:3, Burseryd 2:100, Burseryd 3:3, Kullsbo1:11 
och 1:12 samt Burseryd-hult 1:9. Beräkningarna har många osäkerheter, förutom 
antal soltimmar, bl.a. att byggnaden är så belägen att skuggorna från vindkraftverken 
sannolikt aldrig når fram till byggnaderna på grund av nivåförhållanden och 
vegetation.   
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SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [VAXJO /KRONOBER G]
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1,36 1,52 2,62 6,08 8,82 7,64 6,65 5,42 4,02 2,68 1,38 0,88

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
Site data 8 sectors; Radius: 20 000 m (1)

Operational time
N NE E SE S SW W NW Sum

509 764 1 019 1 019 1 273 1 443 1 698 764 8 490
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve Scale 1:75 000

New WTG Shadow receptor
WTGs

SWE99TM WTG type Shadow data
East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance
[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 397 306 6 340 061 150,0 ENERCON E-141 EP4 4200 14... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 1 833 10,6
2 397 802 6 340 450 170,0 ENERCON E-141 EP4 4200 14... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 1 833 10,6
3 399 180 6 341 400 176,0 ENERCON E-141 EP4 4200 14... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 1 833 10,6
4 399 890 6 341 608 190,0 ENERCON E-141 EP4 4200 14... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 1 833 10,6

Shadow receptor-Input
SWE99TM

No. East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode
a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 399 041 6 342 114 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
B 400 520 6 342 700 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
C 400 884 6 342 353 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
D 400 199 6 340 905 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
E 400 266 6 340 849 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
F 399 998 6 340 557 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
G 399 956 6 340 373 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
H 398 307 6 339 855 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
I 398 742 6 339 402 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
J 398 577 6 339 128 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
K 398 047 6 339 189 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
L 398 150 6 338 917 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

M 397 919 6 338 898 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
N 397 522 6 339 023 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
O 397 647 6 338 875 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
P 397 695 6 339 511 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
Q 396 429 6 339 582 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
R 396 183 6 339 877 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
S 396 166 6 340 055 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
T 396 172 6 340 108 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
U 396 174 6 340 142 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
V 396 177 6 340 165 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

W 396 181 6 340 193 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
X 396 198 6 340 229 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
Y 396 233 6 340 256 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
Z 396 230 6 340 291 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

To be continued on next page...
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...continued from previous page
SWE99TM

No. East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode
a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
AA 396 228 6 340 463 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AB 396 226 6 340 498 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AC 396 234 6 340 525 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AD 396 228 6 340 570 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AE 396 253 6 340 609 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AF 396 296 6 340 638 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AG 396 421 6 340 139 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AH 396 588 6 340 260 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AI 396 404 6 340 248 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AJ 396 417 6 340 282 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AK 396 459 6 340 459 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AL 396 557 6 340 506 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AM 396 445 6 340 509 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AN 396 466 6 340 547 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AO 396 526 6 340 559 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AP 396 532 6 340 596 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AQ 396 546 6 340 637 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AR 396 555 6 340 663 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AS 396 571 6 340 702 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AT 396 601 6 340 730 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AU 396 709 6 340 761 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AV 396 735 6 340 801 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AW 396 771 6 340 822 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AX 396 783 6 340 860 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AY 396 874 6 340 904 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
AZ 396 899 6 340 971 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
BA 396 890 6 341 055 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
BB 396 871 6 341 096 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
BC 397 476 6 341 001 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"
BD 397 837 6 341 463 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

A 41:57  87 0:41 5:58  
B 12:15  37 0:26 1:31  
C 10:32  32 0:26 1:41  
D 0:00   0 0:00 0:00  
E 0:41   9 0:06 0:10  
F 0:00   0 0:00 0:00  
G 0:00   0 0:00 0:00  
H 31:47  81 0:32 8:46  
I 21:39  71 0:22 5:23  
J 0:00   0 0:00 0:00  
K 0:00   0 0:00 0:00  
L 0:00   0 0:00 0:00  

M 0:00   0 0:00 0:00  
N 0:00   0 0:00 0:00  
O 0:00   0 0:00 0:00  
P 0:00   0 0:00 0:00  
Q 0:00   0 0:00 0:00  
R 34:43  72 0:46 10:13  
S 24:54  65 0:37 6:49  
T 23:45  66 0:31 6:19  
U 23:10  67 0:28 6:04  

To be continued on next page...



WindPRO version 2.8.579   Dec 2012

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Frostnäs
Printed/Page

2018-04-03 11:08 / 3
Licensed user:

Plan och Arkitektur i Malmö AB 
Barometergatan 30 
SE-211 17 Malmö
040154747
Björn Hansson / hansson.bjorn@telia.com
Calculated:

2018-04-03 11:08/2.8.579

SHADOW - Main Result

...continued from previous page
Shadow, worst case Shadow, expected values

No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours
per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

V 22:45  66 0:28 5:54  
W 22:31  66 0:28 5:46  
X 22:32  69 0:29 5:40  
Y 23:20  70 0:29 5:48  
Z 22:31  69 0:29 5:27  

AA 19:56  64 0:27 3:56  
AB 19:27  63 0:27 3:41  
AC 19:24  62 0:27 3:37  
AD 18:32  60 0:27 3:26  
AE 18:51  60 0:27 3:29  
AF 19:34  61 0:27 3:35  
AG 39:17  84 0:45 10:48  
AH 47:58 100 0:41 12:23  
AI 32:15  82 0:34 8:13  
AJ 31:42  83 0:34 7:54  
AK 28:29  75 0:33 5:44  
AL 32:07  82 0:35 6:18  

AM 26:37  74 0:32 5:08  
AN 26:42  74 0:32 5:04  
AO 28:58  76 0:33 5:30  
AP 28:22  75 0:33 5:20  
AQ 27:41  72 0:33 5:07  
AR 27:31  72 0:32 5:01  
AS 27:15  72 0:32 4:50  
AT 27:46  73 0:32 4:46  
AU 31:33  79 0:34 5:12  
AV 31:10  77 0:33 4:51  

AW 32:10  79 0:34 4:51  
AX 31:39  78 0:33 4:31  
AY 33:58  83 0:34 4:33  
AZ 32:46  82 0:32 4:09  
BA 30:12  79 0:30 3:38  
BB 28:36  76 0:29 3:23  
BC 60:56 136 0:45 9:22  
BD 43:42 115 0:39 6:17  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
1 ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 159,0 m (TOT: 229,5 m) (12) 355:21 69:22
2 ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 159,0 m (TOT: 229,5 m) (13) 205:21 43:17
3 ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 159,0 m (TOT: 229,5 m) (14) 46:01 8:42
4 ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 159,0 m (TOT: 229,5 m) (15) 38:07 5:41
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SHADOW - Map

0 500 1000 1500 2000 m
Map: terrängkartan , Print scale 1:40 000, Map center SWE99TM  East: 398 525  North: 6 340 788

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: 
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SHADOW - Calendar, graphical

WTGs

3: ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 159,0 m (TOT: 229,5 m) (14)

4: ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-! hub: 159,0 m (TOT: 229,5 m) (15)
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Ljudberäkning 

 

Vindkraftverk i drift avger ljud, huvudsakligen aerodynamiskt genererat av rotorbladens passage genom 
luften och förbi tornet. Moderna vindkraftverk är omsorgsfullt avdämpade och avger inget nämnvärt 
maskinbuller. Några särskilt fastställda värden för ljud från vindkraftverk finns inte. Enligt praxis tillämpas 
emellertid det av Naturvårdsverket rekommenderade värde för externt industribuller nattetid 40 dB(A) för 
ekvivalent ljud och 55 dB(A) för momentana ljud. Utanför arbetslokaler för ej bullrande verksamhet gäller 50 
dB(A). Ett modernt vindkraftverk innehåller varken impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Karakteristiskt 
för vindkraftverk till skillnad från en förbipasserande bil är att ljudet pågår kontinuerligt. För vindkraftverk är 
ljudnivåerna så låga att det endast är konsekvenser utomhus vid lägre vindhastigheter kring 8m/s som kan 
komma i fråga. Resultaten av ljudberäkningarna är i princip oberoende av vindkraftverkens totalhöjd.  
 
Ljudberäkningen har utförts i det allmänt vedertagna ljudberäkningsprogrammet WindPro med 
vindkraftverket E-141. Vindkraftverken kommer enligt beräkningarna inte att orsaka störande ljud som 
överstiger de rekommenderade begränsningsvärdet vid någon bostad. E-141 är utrustade med en ny 
patenterad utformning av rotorbladen som avsevärt reducerar ljudnivåerna. 
 
 
Exempel på styrkan, i dB(A), för några vanliga ljud (Boverket). 
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0 500 1000 1500 2000 m
Map: ekokartan burseryd , Print scale 1:35 000, Map center SWE99TM  East: 398 598  North: 6 340 835

New WTG Noise sensitive area
Noise calculation model: Swedish 2009. Wind speed: 8,0 m/s

Height above sea level from active line object

Noise [dB(A)]

35 

40 

45 

50 

55 





WindPRO version 2.8.579   Dec 2012

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Frostnäs
Printed/Page

2018-03-13 09:57 / 1
Licensed user:

Plan och Arkitektur i Malmö AB 
Barometergatan 30 
SE-211 17 Malmö
040154747
Björn Hansson / hansson.bjorn@telia.com
Calculated:

2018-03-13 09:38/2.8.579

DECIBEL - Main Result
Calculation: Huvudalt Ljud

SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk", 2010 (NV dnr
382-6897-07 Rv)

Scale 1:100 000
New WTG Noise sensitive area

WTGs
SWE99TM WTG type Noise data

East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure
rated diameter height speed tones

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 397 306 6 340 061 150,0 ENERCON E-141 EP4 4200 ... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 EMD Level 0 - official - 0 s - 42000kW - 04/2016 8,0 105,5 No h
2 397 802 6 340 450 170,0 ENERCON E-141 EP4 4200 ... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 EMD Level 0 - official - 0 s - 42000kW - 04/2016 8,0 105,5 No h
3 399 180 6 341 400 176,0 ENERCON E-141 EP4 4200 ... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 EMD Level 0 - official - 0 s - 42000kW - 04/2016 8,0 105,5 No h
4 399 890 6 341 608 190,0 ENERCON E-141 EP4 4200 ... Yes ENERCON E-141 EP4-4 200 4 200 141,0 159,0 EMD Level 0 - official - 0 s - 42000kW - 04/2016 8,0 105,5 No h

h) Generic octave distribution used

Calculation Results

Sound Level
Noise sensitive area SWE99TM Demands Sound Level Demands fulfilled ?
No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Noise

height
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (1) 399 042 6 342 115 0,0 1,5 60,0 37,4 Yes
B Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (2) 400 519 6 342 701 0,0 1,5 60,0 32,1 Yes
C Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (3) 400 885 6 342 350 0,0 1,5 60,0 32,1 Yes
D Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (4) 400 202 6 340 907 0,0 1,5 60,0 36,7 Yes
E Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (5) 400 267 6 340 856 0,0 1,5 60,0 35,9 Yes
F Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (6) 399 999 6 340 558 0,0 1,5 60,0 35,2 Yes
G Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (7) 399 959 6 340 372 0,0 1,5 60,0 34,2 Yes
H Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (8) 398 307 6 339 856 0,0 1,5 60,0 37,4 Yes
I Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (9) 398 740 6 339 405 0,0 1,5 60,0 33,1 Yes
J Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (10) 398 577 6 339 125 0,0 1,5 60,0 32,3 Yes
K Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (11) 398 045 6 339 192 0,0 1,5 60,0 34,4 Yes
L Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (12) 398 150 6 338 918 0,0 1,5 60,0 32,4 Yes
M Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (13) 397 925 6 338 897 0,0 1,5 60,0 32,8 Yes
N Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (14) 397 520 6 339 021 0,0 1,5 60,0 34,2 Yes
O Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (15) 397 649 6 338 876 0,0 1,5 60,0 33,0 Yes
P Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (16) 397 699 6 339 510 0,0 1,5 60,0 38,1 Yes
Q Noise sensitive area: Swedish - Day; Light industrial locations (17) 396 367 6 339 073 0,0 1,5 60,0 31,5 Yes
R Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (18) 396 431 6 339 582 0,0 1,5 60,0 33,6 Yes
S Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (19) 396 182 6 339 876 0,0 1,5 60,0 33,1 Yes
T Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (20) 396 166 6 340 061 0,0 1,5 60,0 33,2 Yes
U Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (21) 396 172 6 340 114 0,0 1,5 60,0 33,3 Yes
V Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (22) 396 177 6 340 144 0,0 1,5 60,0 33,3 Yes
W Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (23) 396 180 6 340 168 0,0 1,5 60,0 33,3 Yes
X Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (24) 396 183 6 340 193 0,0 1,5 60,0 33,3 Yes
Y Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (25) 396 200 6 340 232 0,0 1,5 60,0 33,5 Yes
Z Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (26) 396 235 6 340 256 0,0 1,5 60,0 33,7 Yes

AA Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (27) 396 231 6 340 288 0,0 1,5 60,0 33,7 Yes
AB Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (28) 396 233 6 340 461 0,0 1,5 60,0 33,4 Yes
AC Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (29) 396 230 6 340 498 0,0 1,5 60,0 33,3 Yes
AD Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (30) 396 230 6 340 530 0,0 1,5 60,0 33,3 Yes

To be continued on next page...
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DECIBEL - Main Result
Calculation: Huvudalt Ljud

...continued from previous page
Noise sensitive area SWE99TM Demands Sound Level Demands fulfilled ?
No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Noise

height
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

AE Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (31) 396 233 6 340 568 0,0 1,5 60,0 33,2 Yes
AF Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (32) 396 253 6 340 607 0,0 1,5 60,0 33,3 Yes
AG Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (33) 396 294 6 340 635 0,0 1,5 60,0 33,5 Yes
AH Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (34) 396 353 6 340 780 0,0 1,5 60,0 33,4 Yes
AI Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (35) 396 421 6 340 136 0,0 1,5 60,0 35,0 Yes
AJ Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (36) 396 589 6 340 260 0,0 1,5 60,0 36,8 Yes
AK Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (37) 396 405 6 340 248 0,0 1,5 60,0 34,8 Yes
AL Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (38) 396 416 6 340 282 0,0 1,5 60,0 34,8 Yes

AM Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (39) 396 459 6 340 459 0,0 1,5 60,0 34,8 Yes
AN Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (40) 396 562 6 340 504 0,0 1,5 60,0 35,7 Yes
AO Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (41) 396 448 6 340 507 0,0 1,5 60,0 34,5 Yes
AP Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (42) 396 471 6 340 547 0,0 1,5 60,0 34,6 Yes
AQ Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (43) 396 530 6 340 559 0,0 1,5 60,0 35,1 Yes
AR Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (44) 396 534 6 340 595 0,0 1,5 60,0 35,0 Yes
AS Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (45) 396 546 6 340 635 0,0 1,5 60,0 34,9 Yes
AT Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (46) 396 556 6 340 668 0,0 1,5 60,0 34,8 Yes
AU Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (47) 396 570 6 340 706 0,0 1,5 60,0 34,7 Yes
AV Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (48) 396 605 6 340 735 0,0 1,5 60,0 34,9 Yes

AW Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (49) 396 709 6 340 763 0,0 1,5 60,0 35,6 Yes
AX Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (50) 396 734 6 340 800 0,0 1,5 60,0 35,5 Yes
AY Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (51) 396 767 6 340 824 0,0 1,5 60,0 35,6 Yes
AZ Noise sensitive area: Swedish - Day; Light industrial locations (52) 396 788 6 340 862 0,0 1,5 60,0 35,6 Yes
BA Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (53) 396 873 6 340 905 0,0 1,5 60,0 35,9 Yes
BB Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (54) 396 901 6 340 975 0,0 1,5 60,0 35,5 Yes
BC Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (55) 396 892 6 341 056 0,0 1,5 60,0 35,4 Yes
BD Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (56) 396 873 6 341 100 0,0 1,5 60,0 35,0 Yes
BE Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (57) 397 476 6 341 006 0,0 1,5 60,0 38,5 Yes
BF Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (58) 397 547 6 341 409 0,0 1,5 60,0 35,2 Yes
BG Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (59) 397 839 6 341 469 0,0 1,5 60,0 35,7 Yes

Distances (m)
WTG

NSA 1 2 3 4
A 2689 2076 728 988
B 4159 3529 1867 1261
C 4249 3622 1952 1241
D 3017 2443 1134 767
E 3066 2498 1216 841
F 2739 2200 1175 1055
G 2671 2158 1290 1238
H 1022 780 1773 2361
I 1577 1405 2043 2485
J 1578 1535 2354 2809
K 1141 1281 2482 3040
L 1420 1571 2687 3204

M 1319 1558 2800 3349
N 1062 1456 2901 3508
O 1233 1581 2952 3533
P 677 946 2401 3034
Q 1363 1989 3651 4340
R 998 1623 3296 4009
S 1139 1719 3363 4093
T 1140 1682 3298 4032
U 1135 1664 3271 4007
V 1132 1654 3255 3991

W 1131 1646 3243 3979
X 1131 1639 3231 3968
Y 1119 1616 3200 3938
Z 1089 1579 3160 3898

AA 1098 1579 3151 3889
AB 1145 1569 3093 3833

To be continued on next page...
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...continued from previous page
WTG

NSA 1 2 3 4
AC 1162 1573 3085 3825
AD 1174 1574 3076 3816
AE 1187 1574 3062 3802
AF 1186 1557 3032 3772
AG 1164 1520 2986 3726
AH 1194 1486 2894 3633
AI 888 1416 3035 3769
AJ 744 1228 2831 3565
AK 920 1411 3004 3741
AL 917 1396 2981 3718

AM 936 1343 2879 3618
AN 866 1241 2767 3507
AO 967 1355 2874 3614
AP 966 1334 2840 3579
AQ 922 1277 2780 3520
AR 939 1277 2766 3506
AS 952 1269 2743 3482
AT 965 1265 2724 3464
AU 979 1259 2701 3441
AV 973 1231 2660 3399

AW 921 1137 2552 3291
AX 935 1124 2519 3258
AY 934 1101 2481 3220
AZ 953 1094 2451 3190
BA 949 1034 2359 3097
BB 999 1042 2318 3055
BC 1078 1093 2314 3048
BD 1125 1133 2326 3059
BE 960 644 1749 2488
BF 1369 992 1633 2351
BG 1506 1020 1343 2056
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

Assumptions
Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega)

LWA,ref: Sound pressure level at WTG
K: Pure tone
Dc: Directivity correction
Adiv: the attenuation due to geometrical divergence
Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption
Agr: the attenuation due to ground effect
Abar: the attenuation due to a barrier
Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects
Cmet: Meteorological correction

Calculation Results

Noise sensitive area: A Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (1)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2 689 2 707 22,20 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 2 076 2 101 25,12 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 728 801 35,42 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 988 1 047 31,86 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 37,41
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: B Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (2)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 159 4 170 16,99 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 3 529 3 544 18,99 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 867 1 897 26,27 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 1 261 1 308 30,34 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 32,13
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: C Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (3)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 4 249 4 260 16,73 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 3 622 3 636 18,68 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 952 1 980 25,79 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 1 241 1 289 30,50 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 32,10
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: D Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (4)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3 017 3 032 20,86 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 2 443 2 465 23,29 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 134 1 182 31,41 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 767 842 34,78 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 36,74
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

Noise sensitive area: E Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (5)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 3 066 3 081 20,67 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 2 498 2 520 23,03 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 216 1 260 30,73 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 841 910 33,77 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,89
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: F Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (6)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2 739 2 756 21,99 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 2 200 2 224 24,47 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 175 1 221 31,07 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 1 055 1 111 32,07 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,22
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: G Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (7)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2 671 2 688 22,28 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 2 158 2 183 24,68 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 290 1 332 30,14 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 1 238 1 286 30,52 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,19
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: H Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (8)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 022 1 067 32,49 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 780 846 34,73 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 773 1 805 26,83 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 2 361 2 386 23,66 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 37,37
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: I Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (9)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 577 1 607 28,11 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 405 1 442 29,29 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 043 2 070 25,28 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 2 485 2 510 23,08 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,09
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: J Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (10)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 578 1 608 28,10 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
2 1 535 1 569 28,37 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 354 2 377 23,71 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 2 809 2 830 21,68 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 32,34
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: K Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (11)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 141 1 181 31,42 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 281 1 322 30,22 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 482 2 505 23,10 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 040 3 059 20,75 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,41
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: L Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (12)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 420 1 453 29,20 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 571 1 604 28,12 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 687 2 708 22,20 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 204 3 222 20,13 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 32,43
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: M Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (13)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 319 1 354 29,97 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 558 1 592 28,21 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 800 2 820 21,72 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 349 3 367 19,61 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 32,77
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: N Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (14)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 062 1 105 32,13 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 456 1 493 28,91 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 901 2 920 21,31 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 508 3 526 19,05 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,19
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: O Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (15)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 233 1 271 30,64 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 581 1 615 28,06 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
3 2 952 2 970 21,11 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 533 3 550 18,97 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,02
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: P Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (16)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 677 744 36,36 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 946 1 001 32,49 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 401 2 424 23,48 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 034 3 053 20,78 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 38,09
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: Q Noise sensitive area: Swedish - Day; Light industrial locations (17)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 363 1 397 29,63 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 989 2 015 25,59 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 651 3 666 18,58 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 4 340 4 354 16,46 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 31,45
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: R Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (18)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 998 1 044 31,91 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 623 1 655 27,78 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 296 3 313 19,80 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 4 009 4 024 17,43 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,62
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: S Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (19)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 139 1 180 31,43 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 719 1 750 27,17 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 363 3 380 19,56 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 4 093 4 108 17,18 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,13
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: T Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (20)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 140 1 181 31,43 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 682 1 713 27,40 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 298 3 315 19,80 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 4 032 4 047 17,36 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,20
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

Noise sensitive area: U Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (21)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 135 1 176 31,47 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 664 1 696 27,51 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 271 3 288 19,89 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 4 007 4 022 17,44 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,27
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: V Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (22)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 132 1 173 31,50 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 654 1 686 27,58 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 255 3 272 19,95 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 991 4 007 17,49 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,30
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: W Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (23)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 131 1 172 31,51 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 646 1 678 27,63 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 243 3 260 20,00 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 979 3 995 17,52 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,33
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: X Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (24)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 131 1 172 31,51 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 639 1 671 27,67 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 231 3 248 20,04 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 968 3 983 17,56 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,34
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: Y Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (25)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 119 1 160 31,61 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 616 1 649 27,82 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 200 3 218 20,15 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 938 3 953 17,65 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,46
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: Z Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (26)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 089 1 132 31,88 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
2 1 579 1 613 28,07 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 160 3 178 20,30 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 898 3 913 17,78 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,71
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AA Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (27)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 098 1 141 31,80 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 579 1 612 28,07 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 151 3 169 20,34 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 889 3 905 17,80 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,66
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AB Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (28)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 145 1 186 31,38 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 569 1 603 28,13 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 093 3 111 20,56 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 833 3 848 17,98 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,43
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AC Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (29)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 162 1 202 31,24 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 573 1 607 28,11 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 085 3 103 20,59 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 825 3 840 18,01 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,34
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AD Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (30)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 174 1 213 31,14 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 574 1 608 28,10 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 076 3 094 20,62 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 816 3 832 18,04 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,27
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AE Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (31)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 187 1 226 31,03 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 574 1 607 28,11 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
3 3 062 3 080 20,67 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 802 3 818 18,08 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,21
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AF Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (32)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 186 1 225 31,04 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 557 1 591 28,22 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 032 3 051 20,79 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 772 3 788 18,18 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,26
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AG Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (33)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 164 1 204 31,22 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 520 1 555 28,47 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 986 3 004 20,97 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 726 3 742 18,33 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,47
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AH Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (34)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 194 1 233 30,97 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 486 1 522 28,70 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 894 2 913 21,33 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 633 3 649 18,63 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 33,43
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AI Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (35)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 888 940 33,34 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 416 1 454 29,20 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 035 3 053 20,78 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 769 3 785 18,19 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,02
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AJ Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (36)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 744 805 35,36 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 228 1 271 30,65 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 831 2 850 21,59 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 565 3 582 18,86 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 36,83
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

Noise sensitive area: AK Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (37)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 920 970 32,91 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 411 1 449 29,24 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 3 004 3 023 20,90 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 741 3 757 18,28 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,75
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AL Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (38)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 917 967 32,95 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 396 1 434 29,35 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 981 3 000 20,99 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 718 3 735 18,35 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,81
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AM Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (39)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 936 985 32,71 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 343 1 382 29,74 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 879 2 899 21,39 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 618 3 635 18,68 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,80
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AN Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (40)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 866 919 33,64 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 241 1 284 30,54 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 767 2 787 21,86 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 507 3 524 19,06 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,66
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AO Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (41)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 967 1 015 32,30 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 355 1 394 29,65 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 874 2 894 21,42 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 614 3 631 18,69 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,52
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AP Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (42)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 966 1 014 32,31 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
2 1 334 1 374 29,81 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 840 2 859 21,56 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 579 3 596 18,81 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,59
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AQ Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (43)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 922 972 32,88 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 277 1 318 30,26 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 780 2 800 21,80 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 520 3 537 19,01 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,10
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AR Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (44)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 939 988 32,67 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 277 1 318 30,26 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 766 2 786 21,86 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 506 3 523 19,06 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,97
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AS Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (45)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 952 1 001 32,49 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 269 1 311 30,31 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 743 2 763 21,96 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 482 3 500 19,14 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,90
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AT Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (46)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 965 1 012 32,33 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 265 1 306 30,35 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 724 2 744 22,04 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 464 3 481 19,20 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,83
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AU Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (47)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 979 1 026 32,14 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 259 1 301 30,40 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
3 2 701 2 722 22,14 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 441 3 458 19,28 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,75
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AV Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (48)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 973 1 020 32,23 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 231 1 274 30,62 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 660 2 681 22,31 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 399 3 417 19,43 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 34,89
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AW Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (49)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 921 971 32,89 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 137 1 183 31,41 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 552 2 574 22,79 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 291 3 310 19,81 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,58
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AX Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (50)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 935 984 32,72 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 124 1 171 31,52 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 519 2 541 22,94 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 258 3 276 19,94 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,54
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AY Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (51)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 934 983 32,73 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 101 1 148 31,72 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 481 2 504 23,11 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 220 3 239 20,07 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,64
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: AZ Noise sensitive area: Swedish - Day; Light industrial locations (52)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 953 1 002 32,48 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 094 1 142 31,78 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 451 2 474 23,25 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 190 3 209 20,18 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,55
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

Noise sensitive area: BA Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (53)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 949 997 32,54 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 034 1 085 32,32 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 359 2 383 23,68 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 097 3 117 20,53 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,85
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: BB Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (54)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 999 1 045 31,89 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 042 1 092 32,25 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 318 2 342 23,88 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 055 3 075 20,70 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,54
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: BC Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (55)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 078 1 121 31,98 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 093 1 141 31,79 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 314 2 338 23,90 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 048 3 068 20,72 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,38
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: BD Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (56)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 125 1 167 31,56 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 133 1 180 31,44 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 2 326 2 350 23,84 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 3 059 3 079 20,68 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,03
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: BE Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (57)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 960 1 008 32,39 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 644 723 36,71 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 749 1 781 26,97 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 2 488 2 512 23,07 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 38,53
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: BF Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (58)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 369 1 403 29,58 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Huvudalt LjudNoise calculation model: Swedish 2009 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
2 992 1 045 31,90 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 633 1 666 27,71 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 2 351 2 377 23,71 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,16
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: BG Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (59)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1 506 1 537 28,60 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2 1 020 1 071 32,46 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
3 1 343 1 384 29,73 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
4 2 056 2 085 25,20 105,5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Sum 35,75
- Data undefined due to calculation with octave data



WindPRO version 2.8.579   Dec 2012

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Frostnäs
Printed/Page

2018-03-13 09:59 / 1
Licensed user:

Plan och Arkitektur i Malmö AB 
Barometergatan 30 
SE-211 17 Malmö
040154747
Björn Hansson / hansson.bjorn@telia.com
Calculated:

2018-03-13 09:38/2.8.579

DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: Huvudalt Ljud

Noise calculation model:
 Swedish 2009
Wind speed:
 8,0 m/s
Ground attenuation:
 None
Meteorological coefficient, C0:
 0,0 dB
Type of demand in calculation:
 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
 All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
 Pure tone penalty are added to demand: 5,0 dB(A)
Height above ground level, when no value in NSA object:
 1,5 m Don't allow override of model height with height from NSA object
Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
 0,0 dB(A)
Octave data required
Air absorption

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]

0,1 0,3 0,6 1,4 3,2 7,9 22,0 50,0

WTG: ENERCON E-141 EP4 4200 141.0 !-!
Noise: Level 0 - official - 0 s - 42000kW - 04/2016

Source Source/Date Creator Edited
Manufacturer 2016-04-13 EMD 2016-05-09 13:15
D0434287-5_#_de_#_Betriebsmodi_E-141_EP4___4200_kW_mit_TES.pdf

Octave data
Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
From Windcat 159,0 8,0 105,5 No Generic data 87,1 94,1 97,5 100,1 99,9 97,0 92,2 82,7

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (1)-A
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (2)-B
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (3)-C
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (4)-D
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (5)-E
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (6)-F
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (7)-G
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (8)-H
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (9)-I
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (10)-J
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (11)-K
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (12)-L
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (13)-M
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (14)-N
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (15)-O
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (16)-P
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive area: Swedish - Day; Light industrial locations (17)-Q
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (18)-R
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (19)-S
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (20)-T
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (21)-U
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (22)-V
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (23)-W
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (24)-X
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (25)-Y
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (26)-Z
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (27)-AA
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (28)-AB
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (29)-AC
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (30)-AD
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (31)-AE
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (32)-AF
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (33)-AG
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (34)-AH
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (35)-AI
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (36)-AJ
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (37)-AK
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (38)-AL
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (39)-AM
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (40)-AN
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (41)-AO
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (42)-AP
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (43)-AQ
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (44)-AR
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (45)-AS
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (46)-AT
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (47)-AU
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (48)-AV
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (49)-AW
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (50)-AX
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (51)-AY
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive area: Swedish - Day; Light industrial locations (52)-AZ
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (53)-BA
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (54)-BB
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (55)-BC
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (56)-BD
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (57)-BE
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (58)-BF
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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NSA: Noise sensitive point: Swedish - Day; Light industrial locations (59)-BG
Predefined calculation standard: Day; Light industrial locations
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 60,0 dB(A)
Distance demand: 
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Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken med 
tillhörande MBK 
 

 
 
 

Vindkraftpark vid  
FROSTNÄS, öster om Burseryd   
Gislaveds kommun, Jönköpings län 
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INNEHÅLL 
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Grön punkt markerar vindkraftparkens läge.  
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1. SÖKANDEN 
 
FR Ramström Vind AB 
Rådmansgatan 7, 
114 25 Stockholm 
Organisationsnummer:  556688–2683 
                
  
Kontaktpersoner Lars Hedberg Fredrik Tavitian 
Mobiltelefon 070–6668711 0733–812797 
Telefon   
e-post  lars.hedberg@ramstrom.se fredrik.tavitian@ramstrom.se 

 
 

 
FR Ramström AB grundades i Härnösand 1876. 
Verksamheten inom vindkraftområdet bedrivs sedan 2005 i ett eget bolag,  
FR Ramström Vind AB. 
 
Företaget har inte tidigare uppfört några vindkraftverk i Jönköpings län. I Sverige har 
företaget f.n. 8 egna verk och medverkat till ett flertal andra. Företaget arbetar även 
med vindkraftsprojekt från idé till försäljning av vindkraftverk. 
 
Tillståndsansökan avser uppförandet av en vindkraftpark belägen i skogsområdet öster 
om Burseryds samhälle i Gislaveds kommun, Jönköpings län 
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2. SAKEN 
 

FR Ramström Vind AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för att få genomföra en 
etablering av en park för vindbruk med 4 st. vindkraftsverk inom ett skogsområde öster 
om Burseryd i Gislaveds kommun, Jönköpings län. I etableringen ingår även vägar, 
kran- och upplagsplatser samt kabeldragningar inom parken. Ledningsdragningar och 
vägar samlokaliseras inom vindkraftsparken. Alla elledningar inom parken utgörs av 
markkabel. 
 
Verksamhetens benämning och prövningskod, enligt bilagan: Förteckning över 
verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt ”Förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” är följande: 
Vindkraft B e 85/337-2 40.90, 1. Verksamhet med två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter. 
 
Enligt förteckning krävs tillstånd för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.  
 
Effekten på varje vindkraftverk beräknas bli ca 4,2 MW. Maximal installerad effekt i 
vindkraftsparken blir 16,8 MW samt verkens största totalhöjd blir 230 meter räknat från 
rotorbladens högsta punkt till marken. 
 
Etableringsplatserna, inom vilka vindkraftverk, uppställningsplatser och vägar kommer 
att anläggas, kan uppdelas i två delområden. Där utöver kommer vissa tillfälliga 
justeringar av det befintliga skogsbilnätet att erfordras för att klara det speciella 
transporterna (se karta under avsnitt 6).  
 
Produktionen av elektrisk ström från 4 vindkraftverk uppskattas till ca 65 GWh per år 
med verkens effekt 4,2 MW. Årsförbrukningen av elektrisk ström 65 GWh motsvarar 
elkonsumtionen för uppvärmning av 2 600 villor eller elförbrukningen för 13 000 
villaboende hushåll. Beräkningen utgår från en förbrukning för hushållsel på 5 000 kWh 
per år respektive 25 000 kWh för en eluppvärmd villa och år. Produceras motsvarande 
mängd elenergi av kolkraft innebär det: 
 
• utsläpp av koldioxid: 65 000 ton 
•  utsläpp av svaveldioxid: 78 ton 
• utsläpp av kväveoxid: 65 ton 
• utvinningen av knappt 26 000 ton kol 
•  utsläpp av sot samt slagg och flygaska  
 
F.n. finns 3600 vindkraftverk i Sverige med en sammanlagd effekt på 6,5 GW 
och med en produktion av 17,5 TWh/år.  
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3.             YRKANDEN  
 
Fr Ramström Vind AB yrkar 
 

- att tillstånd enligt miljöbalken skall meddelas för att uppföra och driva en 
vindkraftsanläggning på fastigheterna FROSTNÄS 1:1, BURSERYD-HULT 2:30 samt 
GUASTRÖM 1:4 i Gislaveds kommun Jönköpings län, 
 
- att anläggningen får bestå av högst 4 vindkraftverk med en sammanlagd maximal 
uteffekt om högst 16,8 MW, 
 
- att vindkraftverken får ha en högsta totalhöjd om max 230 meter, 
 
- att vindkraftverken skall placeras inom markerat område (etableringsområde) som 
redovisas på kartan på föregående sida, 
 
- att tillståndet innefattar nödvändiga installationer och erforderlig ledningsdragning 
inom anläggningen och mellan anläggningen och till anslutningspunkten till det yttre 
elnätet, 
 
- att föreslagna villkor fastställs, 
 
- att igångsättningstid medges till 8 år efter beslut, 
 
- att tillståndet avser en tidsperiod om 30 år räknat från det år då byggstart sker, 
 
- att verkställighetsförordnande begärs. 
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4.          FÖRSLAG TILLKONTROLLPROGRAM 
 

Efter samråd med tillsynsmyndigheten kommer erforderligt kontrollprogram, inom ramen 
för egenkontroll av verksamheten att tas fram. Ett förslag till detta ges i avsnittet nedan. 
 
Förslag till kontrollprogram:  
 
Som punkt i kontrollprogrammet för vindkraftsanläggning vid Frostnäs föreslås: 
 
att verksamhetsutövaren under 12 månader är beredd att genomföra ett ambitiöst 
kontrollprogram som innefattar akustisk övervakning på hög/låg höjd och regelbundna 
eftersök av eventuellt dödade fladdermöss. Stoppreglering skall ske under den period då 
risken för kollisioner med fladdermöss är som störst. Om kontrollprogrammet visar att det 
inte föreligger någon kollisionsrisk, skall stoppregleringens omfattning kunna reduceras. 
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          5.          FASTIGHETER SOM BERÖRS AV ETABLERINGEN 
 
Det planerade projektet (vindkraftverk med kringetablering av vägar, uppställningsytor 
elledningar mm) kommer att beröra fastigheterna FROSTNÄS 1:1, BURSERYD-HULT 
2:30 samt GUASTRÖM 1:4 i Gislaveds kommun Jönköpings län. 
 
- Fastigheten Frostnäs 1:1 ägs av Bertil Carlsson 
- Fastigheten Burseryd-Hult 2:30 ägs av Marita Ek 
- Fastigheten Guaström 1:4 ägs av Erland Alexandersson 

 
Tillgången till marken har säkerställts genom arrendeavtal. Förutom etableringen av 
själva vindkraftverken innefattar avtalen även förlängning av befintlig skogsbilväg i 
området samt nyanläggning av vägar till respektive anläggningsplats. Därutöver 
krävs avtal för tillfällig användning av befintliga markvägar utanför de berörda 
fastigheterna. 
 

Med röd snedskraffering markerade områden utgör berörda fastigheter 
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              6.               FÖRHÅLLANDEN OCH FYSISKA PLANER 
 

Etableringsområdena ligger öster om Burseryd i Gislaveds kommun i Jönköpings län. 
Området ligger ca 60 km från havet på medelnivån 160 meter över havet. Närmaste 
bostadshus är Norra Frostnäs som kommer att ligga knappt 700 m från vkv nr 1. 
Avståndet mellan vkv nr 1 tätortsgränsen för Burseryd är knappt 900 m. 
 

 
   Etableringsområdet markeras med en röd streckad linje 

 
Den gällande översiktsplanen för Gislaveds kommun antogs av fullmäktige 15 
december 2016. Den aktuella platsen ligger utanför planlagt område och de utpekade 
fastighetsdelarna på karta ovan är obebyggda.  
Inget område av riksintresse för naturvärden eller kulturmiljövården, är beläget i direkt 
anslutning till etableringsområdet.  
Enligt kommunens vindkraftspolicy, är etableringsområde förenligt med vindkraft. 
Etableringsområdet är inte detaljplanelagt och omfattas inte av 
områdesbestämmelser. Vindkraftverk nr 1 ligger dock närmre tätortsgränsen än de 
1000 m som anges i vindkraftspolicyn. Här har dock kommunen tidigare beviljat 
bygglov för ett vindkraftverk (se utformningsalternativet i MKB) 
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                 7.             TEKNISK BESKRIVNING 
 

Vindkraftverk 
 
Ett vindkraftverk är sammansatt av tre huvudbeståndsdelar torn, rotor, och 
maskinhus. Tornet är en s.k. hybrid och består av betongsegment i den nedre 
delen och den övre slankare delen av stål och har höjden 159 meter. 
Rotorbladen består av glasfiberarmerad epoxi. Diametern på rotorbladen är 141 
meter. Totalhöjden för verken är cirka 230 meter. Maskinhuset inrymmer en 
generator som saknar växellåda och diverse kopparledningar består av stål och 
delar av maskinhuset av glasfiberarmerad epoxi. Rotorn består av tre blad på ett 
gjutet stålnav. Vinden får rotorn att rotera. I generatorn omvandlas 
rörelseenergin till elektrisk energi. Preliminär placering av aggregaten 
presenteras i MKB:n (Del II av denna ansökan). Avstånden mellan vkv1 och 
vkv2 är ca 630 meter och avståndet mellan vkv3 och vkv4 är ca 750 meter. 
Placeringen är gjord med hänsyn till största möjliga energiproduktion och med 
hänsyn till de synpunkter som framkommit under samråden kring anläggningen. 
 
 
Fundament 
 
Fundamenten är s.k. gravitationsfundament, en nedsänkt cirkulär betongplatta, 
med diametern ca 25 m och djupet ca 4,3 meter. För varje fundament behövs ca 
32 m2 vattentät betong och drygt 10 ton armering. Ballasten kommer att utgöras 
bergkross.  
 
 
Kemikalier 
 
Vindkraftverken är luftkylda med varningssystem som stoppar verken vid 
eventuell överhettning. Vindkraftverken saknar växellådor innehåller därför ingen 
olja. Däremot finns hydrauloljor i systemets mekaniska komponenter. Avfall 
under drift består i huvudsak av smörjoljor. Förbrukad olja hanteras och 
omhändertas enligt gällande regler. Några andra miljöfarliga ämnen förekommer 
inte i anläggningen. De transformatorer som finns inuti Vindkraftverken är av 
torrisolerad typ utan olja. Vid driftsstopp leder det till omedelbart besök av 
servicepersonal som tar hand om verket. 
 
 
Uppförande 
 
För transporter vid uppförandet, underhåll och avveckling kommer befintliga 
skogsbilvägar att nyttjas. Vissa åtgärder av tillfällig natur, såsom röjning av 
hinder och justering av vägprofil, kommer att erfordras för att kunna genomföra 
de speciella transporterna. 350 m utgör nyanlagd väg fram till de fyra 
etableringsplatserna. Vägarna dimensioneras för tillfälliga transporter och 
leveranser under byggskedet samt som permanenta servicevägar till 
anläggningen under drifts skedet. 
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Elanslutning 
 
Inom vindkraftanläggningen kommer elkablar att förläggas i mark invid vägarna 
och anslutas till det allmänna nätet vid Kullsbo i den sydöstra delen av Burseryd. 
Elnätsfrågan kommer att utredas närmare i samråd med EON AB som är 
nätverksägare.  
 
 
Resning 
 
Med hjälp av en större mobilkran och ett par mindre hjälpkranar reses 
vindkraftverken när fundament och ledningsdragning färdigställts. Först placeras 
betongdelen sedan lyfts ståltornen på plats och monteras sektionsvis. Sist lyfts 
maskinhus och rotor på plats. Vindkraftsverket ansluts till elnätet och driftsätts 
när ett kontrollprogram genomförts. 
 
 
Drift 
 
Vindkraftverk startar automatisk, då alla styr- och övervakningsfunktioner styrs 
av en dator i varje vindkraftverk. Verken startar vid en vindhastighet på ca 2,5 
m/s och ger full effekt vid vindstyrkor mellan 13 och 28 m/s. Därefter avtar 
elproduktionen succesivt och vindkraftverken stannar automatiskt när det blåser 
över 34 m/s i mer än tio minuter.  
 
 
Ljud 
 
Vindkraftverk genererar två typer av ljud: aerodynamiska ljud och maskinbuller. 
Aerodynamiska uppstår då bladen roterar. Maskinbuller från moderna verk är 
idag försumbart. Den ljudberäkning som gjorts har utgått från att det blåser åt 
alla håll samtidigt och då vindförhållanden ger det högsta bullret. Landskapet 
eventuella dämpning av ljudet har inte tagits med i beräkningsmodellen. 
Bakgrundsnivån i en bostad med mekanisk ventilation ger en ljudnivåer på 
motsvarande 30-35dB(A). Ljudnivån vid normal samtalston ligger på omkring 
60dB(A). Beräknad ljudnivån är utförd med programvaran. WindPRO är baserad 
på den av Naturvårdsverket rekommenderade metoden "Ljud från landbaserade 
vindkraftverk. Enligt beräkningen kommer riktvärden för ljud inte att överskridas 
för något av husen. Samtliga bostadshus klarar 40 d(B)A gränsen. Hus på Norra 
Frostnäs, som ligger närmast kan få ljudnivåer på 39,5 dB(A).                
 
 
Skuggor 
 
Rörliga skuggor kan upplevas som irriterande. Vindkraftverkens rotorer ger 
sådana skuggor vid solens upp- och nedgång då skuggorna når som längst. 
Utförd skuggberäkning utgår från sämsta tänkbara förhållanden, vilket är 
dagligen klart väder utan moln hela året. Dessutom är rotationsplan för alla 
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vindkraftverk vinkelrätt mot linjen mellan solen och fasad bostaden. 
Väderförhållandena är vanligtvis sådana under en tredjedel av den beräknade 
tiden. Skuggberäkningen beaktar inte eventuell vegetation. Beräkningen är 
utförd i programvaran WindPRO. Beräkningen visar att bostadshusen på 
Knavrabo 2:1 och Guastöm 1:5 ligger nära gränsen för rekommendationer om 
skuggor angivna av Boverket. Om så erfordras beroende på vegetation löses 
skuggorna med skuggurkoppling. 
 
 
Åska och nedfallande is 
 
Torn, rotorblad och maskinhus har utrustning med åskledarsystern, som skyddar 
mot blixtnedslag. Vindkraftverken anpassas till klimatet på platsen. Inom 
anläggningen finns vid vissa väderleksförhållanden risk för fallande is från 
rotorbladen. Samtliga verk är försedda med isvarningssystem som stoppar 
verken när is bildas på vingarna. Återstart sker när utetemperaturen stiger över 
2,0°C samt att isen är borta från vingarna. Tiden för avisning är beräknad utifrån 
utetemperaturen mm. Verken kommer inte återstartas först när tidsperioden för 
avisning är klar. Om inte isen har smält helt ifrån vingarna kommer 
kontrollsystemet upptäcka isen och processen för avisning kommer upprepas 
med olika intervaller. Säkerhetsavstånd till väg för allmän trafik; 1,5 X 
(Rotordiameter + Navhöjd= 1,5 (141m + 159,5m) = 450,75 meter. För de verken 
som befinner sig inom säkerhetsavståndet till allmänväg väljs en högre 
känslighet vilket minskar risken för iskast.  
 
Markvägarna kommer att tydligt skyltas med "Varning för nedfallande is". 
 
Isvarningssystemen enligt ”TÜV Nord Expert Report” har 5 olika inställningar: 
 

• Låg känslighet   
• Minskad känslighet  
• Normal känslighet -  Standar  
• Ökad känslighet  
• Hög känslighet 

  
 
 
Elektromagnetiska fält 
 
Magnetiska fält orsakas av växelström. Ju starkare strömmen är desto starkare 
blir det magnetiska fältet. Fältet avtar med avståndet från källan. De 
elektromagnetiska fälten interfererar och minskar med trefaskablar med tvinnade 
fasledare längs kabellängden. Magnetfältet vid markytan kommer att vara 
försumbart. 
 
 
 
 
 



      

     Björn Hansson Arkitekt SAR/MSA 

  14(19) 
 

Transporter 
 
Löpande underhåll när verken tagits i drift sker med lättare fordon. Normalt 
utförs service på verken ca fyra gånger per år. Anläggningen besöks då fel 
uppstår, som inte kan åtgärdas via nätet. Är reparationen större krävs mobilkran. 
 
 
Kontroll av verksamheten 
 
Datorer övervakar vindkraftverken dygnet runt. Vid eventuella felaktigheter slår 
datorerna larm. Dessutom besöks vindkraftverken rutinmässigt av 
servicepersonal. Under första året görs kontinuerliga kontroller av ev. skadade 
fladdermöss. Verken utrustas med s.k. ”batstop” som sätts i drift när så 
erfordras. 
 
 
Avveckling 
 
Vindkraftverkens livslängd beräknas till cirka 25 år. Om inte livslängden förlängs 
demonteras verken efter denna tid. Demonteringen sker modul- och sektionsvis 
med mobilkran. Ingjutningssektionerna avlägsnas med skärbrännare. 
Fundamenten bilats ner några decimeter under markytan. Härefter täcks 
betongen med den typ av material som finns i området efter att allt material 
förutom de dolda fundamentdelarna avlägsnas och forslas bort. Vindkraftverken, 
kablarna och transformatorerna återvinns eller återanvänds. 

       
Beräkningsförutsättningar: 
- 4 st. vindkraftverk á 230 m med ca 141 m rotordiameter.  
- Överdelen av fundamenten tas bort och ytan återställs.  
- Elkablar och tillhörande anläggningar skrotas  
- En mobilkran används för nedmontering  
- Vägar och uppställningsytor lämnar kvar och kan användas för skogsbruket 
eller framtida vindkraftparker. 
      
Kostnad nedmontering:  1 040 000  
Kostnad delning och borttransport av skrot:  220 400  
Kostnad delning och borttransport av betong och rotorblad  90 600  
Kostnad markarbeten, kablar och transformatorstation  80 000  
Skrotvärde:  1 200 000  
Total kostnad:  1 431 000  
Total kostnad exklusive delning och bortforsling av 
metallskrot  

1 210 600  

Total kostnad inklusive delning och bortforsling av 
metallskrot - skrotvärde  

231 000  
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8.              FÖRSLAG TILL SKYDDSÅTGÄRDER 
 
Miljökvalitetsnormer 
Den planerade verksamheten kommer inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm 
överskrids. 
 
 
Förslag till villkor 
Sökanden föreslår att följande villkor och bemyndigande skall gälla för verksamheten. 
 
1. Anläggningen skall, om inget annat följer av övriga villkor, uppföras och bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad Fr Ramström Vind AB slutligt uppgivit eller 
åtagit sig i ärendet.  
 
2. En skriftlig arbets- och tidsplan skall av verksamhetsutövaren senast en månad 
innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas lämnas till tillsynsmyndigheten. 
De olika byggnads- och anläggningsmomenten skall framgå av planen. 
 
3. Vägar till vindkraftens skall anläggas i samråd med tillsynsmyndigheten. 
 
4. Exakta positioner för vindkraftverkens bestäms i samråd med tillsynsmyndigheten, 
 
5. I god tid och senast en månad innan byggnationen påbörjas skall 
Försvarsmakten och Trafikverket informeras av verksamhetsutövaren om varje 
verks totalhöjd i meter över havet och koordinatposition. 
 
6. Totalhöjden på vindkraftverkens skall vara högst 230 meter. 
 
7 Alla vindkraftverk skall ha en likadan utformning. 
 
8. Av Försvarsmaktens respektive Trafikverket föreskriven utmärkning vid 
uppförandetidpunkten (exempelvis framtida intermittent hinderbelysning), skall 
vindkraftverken förses med. 
 
9. Senast en månad efter det att anläggningsarbetena är slutförda skall 
verksamhetsutövaren Ramström Vind AB anmäla detta till tillsynsmyndigheten.  
 
10. Upplags- eller uppställningsplatser markytor som temporärt nyttjades under 
anläggningstiden skall återställas snarast möjligt och senast två år efter det att 
anläggningsarbetet avslutats. 
  
11. Varningsskyltar skall innan vindkraftverken tas i drift sättas upp med information 
om risk för nedfallande is. placeringen och utformningen av skyltarna skall ske i 
enlighet med studien "Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning / 
iskast och avisning" Elforsk rapport 04:13 samt i samråd med tillsynsmyndigheten. 
 
12. Vindkraftverken får inte orsaka buller vid bostäder överstigande 40d(B)A. 
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13. Vindkraftverken får inte orsaka skuggor vid bostäder, som varar längre tid än 8 
timmar per år. 
 
14. Farligt avfall och kemiska produkter skall förvaras och hanteras på eller över en 
tät yta så att ev. spill eller läckage kan samlas upp. Avfall och produkter skall vara 
märkta med innehållet. 
 
15. Vindkraftverk skall om så behövs utrustas med stoppreglering för undvikande av 
kollision med fladdermöss. 
 
17. Senast en månad innan vindkraftverken permanent tas ur drift skall skriftlig 
anmälan, omfattande en arbets- och tidsplan, göras till tillsynsmyndigheten. Åtgärder 
som avses vidtas för att återställa området skall framgå av anmälan. 
Återställningsåtgärder skall genomföras i samråd med kommunen. Återställningen, 
skall vara utförd senast två år efter respektive vindkraftverks nedmontering. 
 
 
 
Allmänna hänsynsregler 
 
Ramström Vind AB bedömer att den planerade verksamheten uppfyller de allmänna 
hänsynsreglerna enligt nedan. 
 
 
Bevisbördeprincipen (2 kap. 1 § miljöbalken) 
 
Ramström Vind AB har i ansökningshandlingarna visat att planerad vindkraftsparken 
kan bedrivas i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna.  
 
 
Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken) 
 
Genom medverkan i flera byggda vindkraftverk under flera år har Ramström Vind 
AB:s ledning en gedigen kunskap och kompetens inom projektering, byggnation och 
drift av vindkraftanläggningar. Med erfarenhet och engagemang följs utvecklingen av 
vindkraftmarknaden för att hela tiden vara uppdaterad på nya funktioner och 
lösningar. Ramström Vind AB följer utvecklingen inom vindkraftområdet. 
 
 
Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § miljöbalken) 
 
Anläggningen byggs inom ett relativt avskilt område för att undvika olägenheter eller 
skada för människors hälsa. Risken för ökad trafik till området, med åtföljande risker 
för naturmiljön, skall minimeras. I anslutning till varje verk kommer väl synliga skyltar 
att sättas upp som varnar för nedfallande is. Beräkningar för ljud- och skuggpåverkan 
har gjorts enligt "värsta fall" scenarios och påverkan på landskapsbilden har 
visualiserats genom fotomontage. 
Med de skyddsåtgärder och försiktighetsmått Ramström Vind AB åtagit sig kommer 
vindkraftverkens påverkan på människors hälsa och miljö att begränsas i möjligaste 
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mån. Dessa är också i enlighet med gällande praxis. 
 
 
Principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § miljöbalken) 
 
Ramström Vind AB yrkanden och föreslagna villkor har utformats i syfte att 
möjliggöra ett ianspråktagande av den absolut senaste tekniken för att säkerställa ett 
optimalt utnyttjande av vinden. Utvecklingen sker mycket snabbt. Den bästa 
tillgängliga tekniken när tillståndsansökan lämnas in kan var näst bästa då 
anläggningen ska byggas. 
 
 
Lokaliseringsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken) 
 
Platsen har valts med beaktande av miljöbalkens mål och hushållnings-
bestämmelserna. Etableringsområdet är obebyggt och närmsta bostad, Norra 
Frostnäs ligger ca 630 meter från närmsta vindkraftverk. Energiinnehållet i vinden har 
bedömts mycket god. Gällande riktlinjer för ljud och skuggor för vindkraftverk 
innehålls. Hänsyn har även tagits till att det i och i anslutning till området finns 
förhållandevis få allmänna och enskilda motstridiga intressen. Anläggningen bedöms 
inte skada naturvårds- eller kulturmiljövårdsintresse. Befintliga vägar utnyttjas för 
huvudparten av anläggningen. 
 
Alternativa lokaliseringar 
 
Utformningsalternativ  
 
Ramström Vind AB har erhållit bygglov för att uppföra 6 mindre vindkraftverk inom 
samma område. Vindkraftverken skulle ha en totalhöjd på 150 meter och en effekt på 
2,3 MW vardera. En vindmätning har genomförts som visar en årlig medelvind på ¨6,4 
m/s på 100 meter över mark vilket med en total effekt på 13,8 MW kan ge en årlig 
produktion på ca 33,6 GWh. Det svaga energiutbytet jämfört med de höga 
anläggningskostnaderna gör att projektet har bedömts som olönsamt. 
 
Lokaliseringsalternativ 
 
Huvudalternativet ger en total effekt 16,8 MW liksom lokaliseringsalternativet. En 
vindmätning som utförts för den aktuella höjden i huvudalternativet visar på mycket 
goda vindförhållanden (7,5 m/s). Någon vindmätning har inte genomförts för 
lokaliseringsalternativet men om man jämför SMHI:s vindkartering för de båda 
områdena är det rimligt att anta en något lägre vindpotential i 
lokaliseringsalternativet. Dessutom är avstånden mellan vindkraftverken i 
lokaliseringsalternativet kortare, varför man kan räkna med energiförluster p.g.a. 
s.k. vakeffekter vid vissa vindriktningar. Energiproduktionen kan därmed antas bli 
något lägre i lokaliseringsalternativet. Under ett år med medelgoda 
vindförutsättningar beräknas huvudalternativet ge en årlig produktion om 65 000 
MWh medan lokaliseringsalternativet beräknas ge en årlig produktion om 64 000 
MWh. Skillnaden mellan huvudalternativet och lokaliseringsalternativen beror förutom 
energiproduktionen på att lokaliseringsalternativet blir något dyrare att anlägga och 
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att bevarandeintresset i omgivningen är starkare. 
 
Området står inte i konflikt med några allmänna intressen och det har goda 
vindförhållanden. Utifrån samma resonemang kan det också konstateras att fler av 
kommunen utpekade områdena uppfyller dessa kriterier. Samtliga lokaliserings-
alternativ är möjliga etableringsplatser för vindkraftanläggningar ur ett 
vindresursperspektiv, men lokaliseringsutredningen syftar inte till att hitta den enda 
möjliga platsen, utan till att finna den rimligen högst prioriterade platsen att välja i 
första hand. I ett sådant perspektiv framstår Frostnäs som det mest lämpliga. 
Huvudalternativet berörs varken av riksintressen eller andra restriktionsområden för 
natur- eller kulturvård samt friluftsliv. En etablering på Frostnäs behöver inte heller 
utesluta att etableringar även sker på de andra utpekade platserna.  
 
Det aktuella området vid Burseryd, Frostnäs bedöms, med hänsyn till de relativt få 
konflikter som föreligger, utgöra ett lämpligt och ändamålsenligt första 
utbyggnadsalternativ i området. 
 
Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken) 
 
Vindkraft är en förnybar, miljövänlig energikälla vars påverkan på naturen i stort sett 
är reversibel. Att ersätta fossila källor med vindkraft är ett sätt att hushålla med 
råvaror och energi. Resurser tas i anspråk vid produktionen av verken och mark tas i 
anspråk vid etableringen samt under driften. Efter avveckling är det möjligt att 
återvinna eller återanvända det mesta av materialet i verken. Den ianspråktagna 
marken kan dessutom återställas till sitt i princip ursprungliga skick. Vinden är en 
förnybar råvara. 
 
 
Produktvalsprincipen (2 kap 6 § miljöbalken)  
 
Byggnation och drift av vindkraftanläggningar innebär liten användning av kemiska 
produkter. Vindkraften saknar växellåda och de hydrauliska komponenter som 
innehåller olja är begränsade. Ramström Vind AB kommer att sträva efter att använda 
produkter som innehåller så få skadliga ämnen som möjligt för att minimera risker för 
människors hälsa och miljön. 
 
 
Slutavvägning – hänsynsreglerna 
 
Hänsynsreglerna har beaktats i så stor utsträckning som är rimligt med valt 
utförandet och redovisade villkor. Skälighetsprincipen aktualiseras inte därför att 
Ramström Vind AB utför de förebyggande åtgärder mot skador som är möjliga att 
göra. 
 
 
 
  



      

     Björn Hansson Arkitekt SAR/MSA 
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9.              SAMRÅD 
 
Samråd har skett enligt gällande bestämmelser i 6 kap. miljöbalken Samråd har 
genomförts med Länsstyrelsen i Jönköpings län, företrädare för miljö- respektive 
byggnadsnämnden i Gislaveds kommun den 12 mars 2017. Skrivelser sänts direkt 
till närboende samt andra myndigheter och organisationer som kan antas vara 
berörda av den planerade vindkraftparken. Ett samrådsmöte med allmänheten hölls 
den 6 december 2017 i Församlingshemmet i Burseryd.  
 
 
Vad som framkommit vid samrådet har beaktats vid upprättande av MKB:n och 
ansökan. Redogörelse för genomfört samråd återfinns i bilaga 9. 
 
 
Stockholm 2018-04-03 
 
 
Fr Ramström Vind AB     
 
 
Fredrik Tavitian    
    
 
 
 





 
 

 

Länsstyrelsen Östergötland 

Miljöprövningsdelegationen 

581 86 Linköping 

 

Vindkraftpark Frostnäs 1:1 m.fl. (551-4247-18) 

Komplettering av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Ansökan ändras så att verkens placeringar motsvararar beskrivningen i MKBn 
på s 13, dvs verkens koordinater med en flyttmån på upp till 50 meter. Dock med undantag 
för de verk där flyttmånen begränsas på grund av närhet till telelänkstråk, flygsäkerhet eller 
våtmarker. 

2. Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket bifogas. 

3. När samtliga vindkraftverk tagits i drift och efter en inkörningsperiod på ca ett 
halvår kommer ljudmätning att ske vid de tre närmst belägna bostadshusen för att 
kontrollera faktiska bullernivåer stämmer med de teoretiska beräkningarna och inte 
överstiger angivna gränsvärden.  

Samtliga vindkraftverk kommer att vara utrustade med avstängningsteknik för att undvika 
störningar av rörliga skuggor vid bostäder. Vindkraftverk nr 1 och 2 kommer från början att 
programmeras för avstängning vid soligt väder och under tider som framgår av 
skuggberäkningen för fastigheterna Frostnäs 2:3, Burseryd 2:100, Burseryd 3:3, Kullsbo1:11 
och 1:12 samt Burseryd-hult 1:9. Om det sedan visar sig att skuggeffekter aldrig uppstår vid 
de aktuella fastigheterna kommer stoppregleringen att hävas. 

4. Ljudnivån 38,1 dBA kommer inte att överstigas vid någon bostad enligt 
beräkningarna (worst case). Om vkv1 flyttas österut för att öka avståndet till Burseryds 
tätortsgräns kan ljudnivån vid Hökagården i värsta fall komma att öka till 39,5 dBA. 

Det sker en ständig utveckling i vindkraftsbranschen. Nya tystare och effektivare maskiner 
kommer fram. Ramström Vind AB följer denna utveckling och är öppen för att byta ut 
förslaga verk mot nya effektivare verk men kommer aldrig att välja verk med sämre 
ljudkvalitet än de här föreslagna. Alla moderna vindkraftverk är utrustade med teknik för 



    

nedreglering av effekten som kan användas om det t.ex. visar sig att ljudnivåerna blir högre 
än de beräknade och överskrider gällande gränsvärden, 

5. Infraljud och lågfrekvent ljud från vindkraft väcker ofta oro hos boende kring 
planerade och befintliga vindkraftparker. Infraljud brukar definieras som ljud 
mellan frekvenserna 1- 20 Hz och lågfrekvent ljud som ljud mellan 
frekvenserna 20-200 Hz.  
 
När det gäller infraljud (1–20 Hz) från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och än 
mindre på de avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid dessa 
nivåer bidrar till bullerstörning eller har andra hälsoeffekter. 
 
När det gäller lågfrekvent ljud så finns det inget som särskiljer ljud från vindkraft från andra 
ljudkällor i samhället. Lågfrekvent ljud (20–200 Hz) från moderna vindkraftsverk är ofta 
hörbart vid gällande riktvärden för bostäder, men vindkraftsbullret har inte större innehåll 
av lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel buller från 
vägtrafik. Större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre 
vindkraftverk, även med hänsyn taget till total ljudnivå. Med allt större vindkraftsverk 
kommer därför andelen lågfrekvensljud i vindkraftsbullret att öka något. Förutsatt att 
riktvärdet utomhus vid bostadens fasad, 40 dBA är uppfyllda är det dock inte troligt att 
allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden. 
Enligt den forskning som finns tillgänglig idag kring lågfrekvent ljud föreligger således ingen 
risk för allvarliga störningar av lågfrekvent ljud från vindkraft, varken i nuläget eller 
framtiden. Detta förutsatt att de föreskrivna riktvärdena efterföljs. 
 
6. Byggnaden norr om Kroksjön är felredovisad på ekonomiska kartan. Byggnaden 
som är en jaktstuga har fått ändrad status till ekonomibyggnad enligt beslut av 
byggnadsnämnden. 

  



    

7. När vindkraftverk placeras i skog behövs alltid ett större fritt utrymme mellan 
betraktare och skogsbryn för att vindkraftverket ska kunna ses. Den sydöstra delen av 
Burseryd omges av Ågatan. Öster om denna finns en skogsklädd ås, som gör det omöjligt att 
se vkv 1 därifrån. 

 



    

 

Från Radhusgränd och Björkgränd i Hult som riktar sig mot vkv 1 bör det vara möjligt att se verket 
vintertid när träden saknar löv. 



    

 

Från Björkgränd kan man skymta rotorbladet ovanför träden. 

 

Från Radhusränd döljs vkv1 bakom träd och byggnader till vänster om vägen. 

  



    

 

Ägaren till Hökagården är en av tillskyndarna till vindkraftprojektet och skulle inte störas av att se 
något av vindkraftverken. Den byggnad som ligger nordväst om huvudbyggnaden är en 
gäststuga, som kan nyttjas under sommarmånaderna. 

  



    

 

Från Hökagårdens uteplats går det inte att se något vindkraftverk på grund av skymmande 
byggnader, växtlighet och bergknallen i norr. 

 

På bergknallen norr om Hökagården ligger ett litet lusthus. Väster om detta lusthus kan man säkert 
skymta vkv 1 mellan trädstammarna vintertid när löven har fallit. 



    

8. Tillfart till vkv 3 och 4 kommer att ske från Östra Bruksgatan enligt 
komplettering daterad 24 juli 2018. Alternativ enligt bilaga 12 är inte längre aktuellt. Tillfart 
här bör kunna ske utan andra åtgärder än röjning av överhängande vegetation, vilket är 
normalt för en våg öppen för allmän trafik. Möjligen behöver en rad med brevlådor vid Hult 
flyttas tillfälligt. 

 

Infarten till vkv 3. Här behövs inga röjningsåtgärder för att möjligöra långa transporter. 

 

Infarten till vkv 4. Marken till vänster om infarten består av trivial granskog med markvegetation av 
blåbär och ljung. Några granar behöver avverkas och ett större stenblock flyttas för att möjliggöra 
infart av långa transportfordon.  



    

9. Samtliga våtmarker i området utgör värdefulla biotoper och kommer att 
skyddas från all exploateringspåverkan. Schaktning för fundament och ledningar kommer att 
utföras så att de inte kommer att medföra någon påverkan hydrologin. Kabelgravar kommer 
att återfyllas med tätt material inom känsliga partier. 

Att sumpskogarna skulle utgöra potentiella spelplatser för tjäder måste vara en 
missuppfattning. Däremot är de bl.a. viktiga för födosök och skydd för orre och tjäder. För 
att undvika störningar under spelperioden kommer dock inga schakt- och transportarbeten 
att ske mellan den 15 mars och 15 april. 

10. Samtliga ytor som berörs av exploateringen har inventerats och bedömts från 
naturvärdes- och kulturvärdessynpunkt. Vindkraftverk 3 och 4 motsvarar verk 5 och 6 i 
naturvårdsinventeringen. Verk 3 stämmer visserligen inte helt överens med det gamla läget 
av verk 5 men här gjordes inventeringen så vidlyftig att den även omfattade det nya läget. 
Denna fråga klargjordes vid länsstyrelsens samrådsmöte den 12 mars 2017. 

11. Vid viss väderlek vintertid kan rotorbladen utsättas för isbeläggning. Om 
vindvindkraftverken då är igång finns det risk för s.k. iskast. Vindkraftverken är därför 
utrustade med ett system (Labko ice detector) som automatiskt stoppar rotorn och vänder 
navhuset ”bort från vinden” vid påisning. Vindkraftverken är också utrustade med ett 
avisningssystem som värmer vingarna så att isen smälter medan verket står stilla. Verken 
startar igen när all is är borta. 

I vindkraftparker i norra Sverige som ligger långt från bebyggelse och där isproblemen är 
vanligare har man ofta valt att låta avisningen ske under drift för att inte förlora energi. 
Avisning under drift ger ökad risk för iskast och verken avger högre ljud. I södra Sverige 
stoppas i allmänhet verken helt vid påisning eftersom energiförlusterna bedöms försumbara. 



    

 

12. Hinderbelysning för vindkraftverk med den här höjden ska enligt gällande 
bestämmelser utföras med högintensivt vitt sken. Det finns metoder att påverka belysningen 
med radar, så att de bara tänds när ett flygplan närmar sig och i vissa länder godtas 
lågintensivt sken eftersom detta bedöms tillräckligt nattetid. Dessa metoder är emellertid 
inte godkända i Sverige. 

Hinderbelysningen skall placeras på navhusets tak. Med hänsyn till den omgivande skogen är 
det få som kommer att kunna se hinderbelysningen. Det finns en viss möjlighet att skärma av 
ljuset så att den inte kommer att synas från marken i närmiljön. På långt håll på höjder eller 
där det är fritt utrymme fram till skog eller annat hinder kommer dock belysningen att 
framträda. 

Stockholm 2018-10-24 

 

Fredrik Tavitian 

Ramström Vind AB 



 
 

 

Länsstyrelsen Östergötland 

Miljöprövningsdelegationen 

581 86 Linköping 

 

Vindkraftpark Frostnäs 1:1 m.fl. (551-4247-18) 

Komplettering av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

Lågfrekvent ljud: 

• De planerade vindkraftverken är Enercon E-141 med effekten 4.2 MW och 141 m 

rotordiameter. 

• Ljudberäkningen har utförts med WindPRO 3.2.712 SP2. 

• Beräkningen har utförts med stöd av den danska stödprogrammet för beräkning av 
lågfrekvent ljud, ”Bekendtgörelse nr. 1736 af 21/12/015”. Det finns ingen motsvarighet för 
beräkning av lågfrekvent ljud i Sverige. Fasaddämpningen är beräknad på hus i Danmark och 
normalt har 

• bostadshus i Sverige fasader med bättre isolering som dämpar ljudet bättre., vilket indikerar 

att de beräknade värdena är något i överkant. 

• De ljudkänsliga områdena NSA är definierade som punkter. 

• Ljudnivån för E-141 med effekten 4,2 MW är beräknad med LWA=106,5 dB(A) för 

vindhastigheten 8 m/s och LWA=106,1 dB(A) för vindhastigheten 6 m/s med 

säkerhetsmarginal på 1 dB. För beräkning av lågfrekvent ljud har en tredjedel av oktavdata 

mellan 20 och 160 Hz använts. Data för 20 Hz har även använts för 10 och 16 Hz. Den 

sammanlagda nivån för lågfrekvent ljud har definierats av WindPRO till LWA=97,0 dB(A) för 8 

m/s och LWA=95,2 dB(A) ör 6 m/s. 

• Beräkningarna är baserade på officiella ljuddata från de angivna vindkraftverken med en 

säkerhetsmarginal på 1 dB. 

• E-141 avger inga s.k. rentoner, så beräkningarna har utförts utan rentoner.  

  



    

Resultat av beräkningen: 

Gränsvärdet i Danmark för lågfrekvent ljud från vindkraftverk inomhus är 20 dB(A) både dag och natt. 

Någon motsvarande rekommendation finns inte i Sverige. Däremot har Folkhälsomyndigeten i 

Sverige i allmänna råd angett rekommendationer för tillämpningen av 9 kap 3§ Miljöbalken. 

 

 

Här redovisas de fyra fastigheter som har högst värden enligt beräkningarna: 

Byggnad   gränsv. 6m/s 8 m/s 

NSA01, Knavrabo 2:1  20 12,8 14,7 

NSA08, Frostnäs 2:3  20 12,6 14,5 

NSA16, Frostnäs 1:1  20 13,2 15,1 

NSA57, Burseryd-Hult 1:9 (vattenverk) 20 13,6 15,5 

Folkhälsomyndighetens rekommendation är till skillnad från den danska modellen uppdelad på 

särskilt värde för olika oktavband men med hänsyntill den stora differensen mellan de beräknade 

värden och rekommenderade nivåer ser jag ingen risk för problem med lågfrekvent buller i någon 

bostad. Därtill ska man beakta att antagandet om fasaddämpning i den danska modellen är i 

underkant. 

 

Malmö 2018-11-30 

Björn Hansson 



GISLAVED/TRANEMO KOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Sammanträdesdatum Sida
2019-03-26 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §45 Dnr: MMIL.2017.30 427:03

Yttrande till kommunstyrelsen över ansökan om uppförande av
vindkraftverk på fastigheterna Frostnäs 1:1 och 2:3, Burseryds-Hult
2:30 samt Guaström 1:4 i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
FR Ramström Vind AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen
Östergötland ansökt om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för
vindkraftverk i Gislaveds kommun. Ansökan omfattar uppförande och drift av
maximalt fyra verk med en totalhöjd om maximalt 230 meter.

Kommunstyrelsen har 2019-02-12 efterfrågat bygg-och miljönämndens yttrande
över ansökan.

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 21
kap 13 § miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt följande verksamhetskod
40.90 B "Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om
vart eller ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter".

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-12 - BmGTau §33
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken från FR Ramström Vind AB,
2018-04-16
Komplettering från FR Ramström Vind AB, 2018-12-03
Frostnäs 1:1 - Bygglov för uppförande av 4 vindkraftverk, 2016-06-23, § 28
Gislaveds kommun översiktsplan, 2016-12-15
Gislaveds kommuns vindkraftpolicy, underlag till ÖP16
Sveriges miljökvalitetsmål
Boverkets rekommendation gällande skuggor

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar

att lämna följande yttrande:

Bygg-och miljönämnden anser att placering av vindkraftverket nr 1 strider
mot Gislaveds kommuns översiktsplan. Nämnden anser att vindkraftsverk
nr 1 inte kan placeras närmre än 1000 meter från tätorten Burseryd.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige avstyrka
vindkraftverk nr 1.

Bygg-och miljönämnden anser att reglering av skuggpåverkan samt
anpassning av kalkningsrutiner för sjöar ska kravställas i verksamhetens
kontrollprogram för de övriga verken för att följa nationella miljömål
samt Boverkets rekommendationer.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun



 

Björn Hansson Arkitekt SAR/MSA, Malmö 
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SAMMANFATTNING 
 
Projektet 
 
Den planerade vindkraftsparken beräknas rymma 4 vindkraftverk med vardera en 
effekt på cirka 4,2 MW. Navhöjden blir 159 meter, vilket medför en totalhöjd på upp 
till 230 meter. Energiproduktionen under ett år motsvarar årsförbrukningen av el hos 
ca 13 000 normalhushåll. Befintliga markvägar är i bra skick och kommer med små 
justeringar att användas för transporter under anläggningsfasen. Tillfartsvägar och 
särskilda upplags- och angöringsplatser kommer att anläggas vid varje vindkraftverk. 

 
Platsen 
 
Anläggningen är planerad att lokaliseras inom två delområden i skogen öster om 
Burseryds samhälle. Närmsta vindkraftverk kommer att ligga knappt 1 km från sam-
hällets tätortsgräns och avståndet till det mest avlägsna är ca 3 km. 
 

 
Röd begränsningslinje 100 meter utanför vindkraftverken markerar platsen för vindkraftsparken 
 
Omgivningen utgörs av skogslandskap som brukas rationellt. Detta är inget unikt idag 
men det som skiljer detta område från de flesta är att stormen Gudrun mer eller 
mindre jämnade skogen med marken då den drog fram i januari 2005. Flacka myrar 
som här representeras av högmosse och gransumpskogar, omges av ett moränland-
skap som höjer sig från söder mot norr. Topografin är kullig även om den norra delen 
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från Frostamossen kan karakteriseras som en enda lång uppförsbacke. Nivåskillna-
derna från Hökagården och Frostnäs till det fjärde verket längst i norr är ca 40 meter. 

 
Omfattning och utförande 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen visas en sammanfattande bedömning av ett utform-
ningsalternativ två lokaliseringsalternativ och ett nollalternativ. Syftet är att välja det 
alternativ som är bäst i förhållande till förväntade konsekvenser på omgivningen. De 
valda lokaliseringsalternativen är följande:  
 
 Huvudalternativ Utformningsalternativ Lokaliseringsalt. 2 
Antal/fabrikat 4 Enerc. E-141 6 Enerc. E-101 4 Enerc. E-141 
Effekt/verk  4,2 MW 2,3 MW 4,2 MW 
Total effekt 16,8 MW 13,8 MW 16,8 MW 
Navhöjd 159 m 99,5m 159 m 
Rotordiameter 141 m 101 m 141 m 
Totalhöjd 230 m 150 m 230m 
Medelvind (mät-
mast) 

7,5 m/s 6,4 m/s (7,3 m/s) 

Energiproduktion 65 GWh 33 GWh 64 GWh 
 
Som framgår av tabellen ger huvudalternativet en total effekt på 16,8 megawatt 
(MW). Energiproduktionen är olika för de tre alternativen. Under ett år med goda 
vindförutsättningar beräknas huvudalternativet ge en årlig produktion om 65 000 
MWh medan lokaliseringsalternativet beräknas ge en årlig produktion om 64 000 
MWh. Skillnaden mellan huvudalternativet och lokaliseringsalternativet beror i huvud-
sak på vindförhållandena. En annan avgörande skillnad mellan de olika alternativen 
är att lokaliseringsalternativet är beläget i ett område med starkare kultur- och natur-
vårdsintressen och högre kostnader för genomförandet. Utformningsalternativet ger 
betydligt lägre energiproduktion eftersom lägre totalhöjd medför betydligt sämre vind-
förhållanden.  
 
Vindkraftverk bör placeras med visst avstånd (teoretiskt ca 5 x rotordiametern) mel-
lan varandra för att inte skapa lä för intilliggande verk. Huvudalternativet har större 
avstånd mellan verken än lokaliseringsalternativet Ju större rotor ju större avstånd 
och färre verk på samma yta. Färre stora verk producerar dock mer elenergi än 
många små på samma yta. 
 
För att minimera ev. olägenheter pga. buller, skuggor och visuell upplevelse placeras 
verken på visst avstånd från bostadsfastigheter, Maximalt ljudnivå invid bostäder är 
40 d(B)A. 
 
Nya markvägar måste byggas liksom vändplatser, upplagsplatser och platser för kra-
nar. Ledningarna till verken förläggs längs vägarna. Stora verk kan upplevas som 
mer harmoniska pga. en långsammare rotation. 
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Dagens situation 
 
Platsen för den tänkta etableringen öster om Burseryd är ett mycket kuperat och väx-
lande barrskogslandskap med varierande täthet på skogsbestånden och inspränga 
våtmarker i form av sumpskogar och mossar. Stora ytor är nyplanterade, som en följd 
av stormen Gudruns härjningar. Burseryd samhälle ligger ca 1 km väster om etable-
ringen.  
 

 
Typisk interiör från skogsområdet (foto L Sundh) 
 
Påverkan på människor och miljö 
 
Vindkraftverk kan synas på ganska långt håll då de är höga. Upplevelsen av vind-
kraftverken oftast över horisontlinjen är den påtagliga påverkan som de planerade 
vindkraftverken ger upphov till. Den föreslagna vindkraftsetableringen åstadkommer 
dock inte någon avgörande förändring av landskapets karaktär. Detta för att verken 
placeras i skog och placering i skog inordnar sig relativt väl i landskapsbilden. Place-
ringen i skog gör också att verken döljs väl och endast är synliga från ett fåtal platser. 
Verken är höga men upplevelsen av verkens storlek står från flera synriktningar 
knappast i proportion till den fysiska storleken.  
 
När det gäller påverkan på kulturmiljön blir verken ett modernt tillskott i en trakt som 
inte tidigare påverkats av större exploateringsföretag. 
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Vindkraftverk avger ljud. Ljudet kan beroende på vindhastighet, riktning och öppen-
het uppfattas i närområdet. De föreslagna verken ger dock samtliga, oavsett alterna-
tiv, ljud som understiger uppsatta normer om 40 dB(A) vid bostäder. 
 
Vid morgon och kväll då solen står lågt kan vindkraftverken orsaka rörliga skuggor 
som kan vara störande. De föreslagna vindkraftverken kommer att utrustas med s.k. 
skuggurkoplingsautomatik så att eventuella störningar vid bostäderna elimineras. 
 
Enligt kommunens översiktsplan ska avstånd mellan tätortsgräns och vindkraftverk 
vara minst 1000 meter. Detta underskrids med ca 100 meter mellan vkv 1 och Bur-
seryds sydöstra hörn. Vkv 1 kan dock med fördel flyttas österut om man väljer att 
utföra kalkningen av Kroksjön på annat sätt än med helikopter. 
 
Beträffande påverkan på naturvärdena så kommer verken inte att vara synliga från 
något riksintresseområde för naturvård eller natura 2000 område.  
 
Angöringsvägarna till vindkraftverken måste ha en viss standard vilket medför viss 
skogsavverkning. Markfloran och mikrofaunan längs de vägar som breddas kommer 
att avlägsnas på ett antal kvadratmeter. Verken och vägarna påverkan minimeras.  
 
När det gäller påverkan på friluftslivet är det svårt att ge en entydig bild av vindkraft-
verkens konsekvenser. Vindkraftverken kan mycket väl upplevas som en intressant 
och positiv upplevelse. Om besökaren har en förväntan på landskapet att det ska 
vara ”orört” eller ålderdomligt kan vindkraftverk dock upplevas som något negativt. 
När det gäller skogsområdet, där verken är belägna, så är det möjligt att området 
närmast verken, där de är väl synliga, för en del människor kan bli något mindre in-
tressant ur friluftshänseende. Det är inte troligt att verken kommer att inverka menligt 
på möjligheterna att bedriva jakt i skogsområdet.   
 
Slutligen: Även om verken således för med sig en del miljökonsekvenser så måste 
detta dock sättas i relation till de positiva miljöeffekter som anläggningen medför. 
Med den planerade anläggningen kommer förnybar energi att utvinnas. 
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INLEDNING  
 
Företaget grundades i Härnösand 1876. Verksamheten inom vindkraftområdet bed-
rivs sedan 2005 i ett eget bolag. 
 
FR Ramströms Vind AB har avtal med markägare om att få uppföra totalt 4 st. verk. 
 
FR Ramströms Vind AB avser att söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att till-
sammans med markägarna äga och bygga 4 st. vindkraftverk i skogsområdet öster 
om Burseryd i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Vindkraftverken beräknas till-
sammans producera ca 65 GWh/år. 13 000 hushåll använder motsvarande energi 
under ett år, dock inte för uppvärmning. 
 
I projektet ingår även själva byggprocessen med vägar, uppställningsplatser, elled-
ningar mm.  
 
För projektet krävs en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt 6 kap 4 § miljöbalken ska 
den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd samråda med länssty-
relsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs. Före samrådet ska 
uppgifter lämnas om den planerade verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, om-
fattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan till ovannämnda.  
 
Björn Hansson, Arkitekt, Malmö har i uppdrag att bistå Ramström Vind med projekte-
ring och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.  
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1 BAKGRUND O SYFTE  
 
 
Bakgrund 
 
Fr Ramstöm Vind AB har sedan länge arbeta med planer på en vindkraftpark strax 
öster om Burseryds samhälle i Gislaveds kommun. Företaget erhöll bygglov och har 
genomfört miljöanmälan för att uppföra 6 st. 150 meter höga vindkraftverk, om var-
dera 2,3 MW, inom området. 
 
Utvecklingen av vindkraftverk går ständigt framåt och i dag finns ännu effektivare 
vindkraftverk, som lämpar sig bättre för elproduktion inom skogsområden. Fr Ram-
ström Vind AB vill därför pröva möjligheten att ersätta de sex verken med 4 st. 230 
meter höga vindkraftverk, om vardera 4,2 MW. 
 
Som underlag för det tidigare tillståndet har Fr Ramström Vind AB låtit undersöka 
natur- och kulturförutsättningar, fågelliv och fladdermusförekomst. Inom det berörda 
området. 
 
Mål- och riktlinjer 
 
Vindkraft är en förnyelsebar energiform som under sin produktion av el inte medför 
några utsläpp av skadliga ämnen. Den miljöpåverkan som vindkraften orsakar är lo-
kal och innefattar skugga och ljud från vindkraftverk i drift, en förändring av land-
skapsbilden samt en påverkan på närmiljön vid byggnation av fundament och vägar.  
 
Den svenska riksdagen har satt ett planeringsmål som innebär att vindkraft ska bidra 
med 30 TWh år 2020, vilket jämfört med totala produktionen för 2016 med 15,6 TWh 
innebär att en kraftig utbyggnad är nödvändig de kommande fyra åren för att nå mil-
jömålen. 
 
Gislaveds kommun är enligt sin vindkraftspolicy positiv till vindkraftverk. Gislaveds 
kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle 
med en god livsmiljö för människorna. Vindkraft är en inhemsk och förnyelsebar 
energikälla som inte ger några utsläpp till miljön och som utgör en del i omställningen 
till ett hållbarare 
energisystem. 
 
Huvudprinciperna ska vara att vindkraft ska placeras: 
 

1. Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det 
blåser bra, där andra väsentliga intressen inte störs eller i redan påverkade områden. 

2. Etableringar av vindkraftsverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas.  
3. Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden på-

verkas. 
4. Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter. 
5. Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer be-

gränsas och störningar minimeras 
6. Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. 
7. Vindkraftsetablering som byter en flygplats hinderfria zon tillåts inte.  
8. Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så att 

andra regionala och lokala intressen inte störs.  
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Tillståndsprocessen 
 
Riksdagen beslutade under våren 2009 om ändringar i plan- och bygglagen och mil-
jöbalken när det gäller vindkraftsanläggningar. Ändringarna trädde i kraft 1 augusti 
2009. 
Enligt de nya bestämmelserna ska den samlade prövningen ske vid miljötillstånds-
prövningen. De tidigare kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) på detaljplan och 
bygglov slopas därför i huvudsak när en planerad vindkraftsanläggning fått tillstånd 
enligt miljöbalken (MB). En ny bestämmelse har införts om att tillstånd endast får ges 
om den kommun där anläggningen skall uppföras har tillstyrkt den. Kravet gäller dock 
inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kapitlet MB. 
 
Gränserna för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga anläggningar framgår av för-
ordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som också ändrats. De nya be-
stämmelserna innebär bland annat att det inte längre är vindkraftverkens samman-
lagda uteffekt som avgör om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig utan 
vindkraftverkets höjd i meter och antalet verk. 
 
Enligt bilagan till förordningen gäller att länsstyrelsen ska pröva anläggningar med 
två vindkraftverk där varje verk är högre än 150 meter, inklusive rotorblad, eller an-
läggningar med sju eller fler verk där varje verk är högre än 120 meter.  
 
Detta innebär att vindkraftsparken i Frostnäs kräver en fullständig miljöprövning och 
ett tillstånd med ett antal fasta villkor som verksamhetsutövaren har att rätta sig efter. 
Tillståndsgivande myndighet är i detta fall Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
MKB:n är ett centralt dokument som verksamhetsutövaren ska utarbeta inom ramar-
na för det aktuella projektet och kommer att bifogas ansökan om tillstånd enligt miljö-
balkens 9 kapitel. MKB:n är ett redskap för att redan under planeringsprocessen 
lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn samt ett beslutsunderlag för den till-
ståndsgivande myndigheten. Ett syfte med miljökonsekvensbeskrivningen är att visa 
hur driften av den aktuella vindkraftsanläggningen är i linje med miljöbalkens hus-
hållningsregler. Enligt miljöbalken är syftet med MKB:n att: ”identifiera och beskriva 
de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan med-
föra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och  
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möj-
liggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön”. 
(MB 6 kap 3§)  
 
Samrådet är nära knutet till MKB:n och tillför kunskap och värdefulla uppgifter både 
till själva projektet och till MKB-dokumentet. Samrådet ska genomföras i god tid innan 
tillståndsansökan med MKB lämnas in och ska avse verksamhetens eller åtgärdens: 
”lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbe-
skrivningens innehåll och utformning”. (Miljöbalken 6 kap. 4§) Samrådsmöten har 
hållits med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Gislaveds kommun samt med allmän-
heten, där sakägare inom en kilometers radie från de planerade vindkraftverken fick 
särskild inbjudan. Samrådsunderlaget har även skickats till berörda myndigheter, 
kommuner, intresseorganisationer och verksamhetsutövare. Framförda synpunkter 
har vägts in i den slutliga utformningen av MKB:n. 
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2 PROJEKTBESKRIVNING 
 
Sökanden 
 
Fr Ramström Vind AB är ett bolag som låter utveckla, äga och driva vindkraftsan-
läggningar i Sverige. 
 
FR Ramström Vind AB  
Rådmansgatan 7 
114 25 Stockholm  
Organisationsnummer: 556688-2683  
Kontaktperson: Fredrik Tavitian  
Mobiltelefon: 073-3812797  
Telefon: 08-50103701  
e-post fredrik.tavitian@ramstrom.se  
 
 
Etableringsplatsen 
 
Projektområdet ligger öster om Burseryds samhälle. Det aktuella projektet är lokaliserat inom 
ett större sammanhängande skogsbruksområde med hög markhöjd och god vindpotential. 
Terrängen är kuperad med inslag av våtmarker och flera skogsklädda höjder. De närmaste 
platserna med tät bebyggelse är Burseryd i väster och Smålands Stenar i sydost.  Avståndet 
till Burseryd är ca 0,9 km och till Smålands Stenar ca 4 km. Gles bostadsbebyggelse finns 
utspridd i de låglänta partierna runt hela projektområdet.  
 

 
Karta med vindkraftverk och angöringsvägar. 
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Vindkraftverken 
 
Vindkraftverkens torn är en hybrid av betong- 
och ståltorn, där nedre delen av tornet är av 
betong och den övre delen upp till maskinhu-
set är av stål. Vindkraftverken målas i ljus anti-
reflexbehandlad färg. 
Vindkraftverken är utrustade med en trebladig 
rotor med diametern 141 meter. Navhöjden 
blir 159 m och totalhöjden blir 230 m. Rotorn 
rörelse är förhållandevis långsam p.g.a. sin 
storlek, 10,6 varv/minut maximalt. Rotorn bör-
jar rotera långsamt vid vindstyrkor på ca 1,5 
m/s och börjar leverera ström vid när vindstyr-
kan överstiger 2,5 m/s.  Vindkraftverket når sin 
fulla kapacitet vid vindstyrkor över 13 m/s. Vid 
vindstyrkor över 28 m/s avtar rotationen suc-
cesivt för att helt avstanna vid vindar över 34 
m/s. 
 
Maskinhuset, som inrymmer bl.a. generator, 
består av stålstomme med ett hölje av glasfi-
berarmerad epoxi. 
 
Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter 
skall utrustas med vitt högintensivt, 
blinkande ljus. Detta kan enligt Transportsty-
relsens föreskrifter TSFS 2013:95 dimras 
från 100 000 cd (candela) vid dager ner till 2 
000 cd på natten,  
 
Fundamenten, vars diameter är 25 meter och 
höjd 4,6 m, grundläggs cirka 4 meter under 
markplan. Före byggnation görs en geoteknisk undersökning för att fastställa de geo-
logiska förutsättningarna för fundamentgrundläggning på den aktuella platsen. 

 
 
Transformatorn till respektive vindkraftverk är antingen inbyggd eller placerad intill 
vindkraftverket. För samtliga verk behövs en gemensam transformatorstation i an-
slutning till kraftnätet. Ledningsdragning följer tillfartsvägarnas sträckningar. Kablar 
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läggs i skyddsrör, nedgrävda i vägarnas slänter. Anslutningspunkt till kraftnätet finns 
sydost om Burseryds samhälle. 
 
Vindkraftverken föreslås få följande placering enligt koordinatsystem Sweref 99 TM: 
 
 Nord öst höjd 
WEC 1 6 340 061 397 306 150 
WEC 2 6 340 450 397 802 170 
WEC 3 6 341 400 399 180 176 
WEC 4 6 341 608 399 890 190 
 
Vindkraftverkens exakta läge bör dock kunna justeras upp till 50 meter från ovan an-
givna positioner med hänsyn till terrängförhållandena på platsen. Vkv 1 kan dock inte 
flyttas längre norrut och Vkv 3 kan inte flyttas längre söderut med hänsyn till befintliga 
telelänkstråk. 
 
Vägar och transporter 
 
För att nå de planerade vindkraftsplatserna erfordras vägar som anpassas till de 
speciella transporter som krävs under byggskedet.  Det befintliga vägnätet av skogs-
bilvägar kommer huvudsakligen att användas, men vissa åtgärder såsom breddning, 
justering av kurvor horisontellt och vertikalt kan komma att behövas. Liksom undanrö-
jande av hinder vid trånga passager och skarpa kurvor. De planerade vägsträckning-
arna framgår av kartan på sidan 4 men den kan komma att ändras efter utförda in-
venteringar för att undvika våtmarker eller områden med höga natur- eller kulturvär-
den. 
 
I anslutning till vind-
kraftverken behövs, 
förutom vägar, även 
yta till fundament, 
transformatorer samt 
uppställningsplats för 
kran och servicefordon.  
Kranplatserna som be-
hövs för uppförandet 
av vindkraftverken för-
väntas uppta cirka 3 
800 m2 vardera. Dessa 
kommer behållas under 
hela drifttiden, då de 
behövs vid vissa un-
derhållsarbeten eller 
reparationer. Dessutom 
behövs tillfälliga hård-
gjorda ytor för upp-
läggning av material 
under byggskedet. 
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Elproduktion 
 
Parken bedöms kunna producera sammanlagt cirka 65 GWh/år, vilket motsvarar 
hushållsel till cirka 13 000 bostäder under ett år (5 000 kWh/bostad och år).  
 
Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen inom vindkraftområdet kan parken 
komma att producera mer, då syftet är att producera så mycket förnybar elenergi 
som möjligt. 
 
Byggskedet 
 
Arbetet inleds med vägförstärkningar och vägbyggande. Sedan påbörjas utgrävning-
en av gropar för gravitationsfundamenten. Fundamenten är klara ca 5 veckor efter 
sista gjutningen. 
 
När fundamenten är klara kan resningen av verk påbörjas. Invid verken anläggs en 
uppställningsplats. Uppställningsplatsen skall ha plats för kranar för resning av torn 
och montering av navhus. Denna skall också inrymma en hinderfri plats för uppställ-
ning och avlastning långa fordon med vindkraftverkens komponenter, rotorblad ma-
skinhus och torn. Resningen sker med en större mobilkran och en mindre hjälpkran. 
Tornet lyfts upp i sektioner sedan lyfts maskinhuset och sist rotorn. Resningen av ett 
vindkraftsverk tar ca en vecka. Aggregaten kan kopplas till elnätet och tas i drift efter 
genomfört driftsättningsprogram. Den totala byggtiden för vindkraftsparken är drygt 
ett år. 
 

 
 
Kablarna transporteras till förläggningsplatsen på kabeltrummor, vardera rymmande 
cirka en km kabel. Förläggningen sker inom ett cirka sex meter brett arbetsområde. 
Bredden behövs bland annat för att få plats med grävmaskin och schaktmassor. 
Inom arbetsområdet grävs med maskinen ett dike för kabeln. Beroende på markför-
hållandena och jorden varierar djupet på diket mellan 1 till 1,5 meter. Podsolen sepa-
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reras från övrig jord. Om möjligt plöjs kablarna ner. Kablarna dras ut och skarvas in-
nan återfyllning av kabelschaktet sker. Ev. dräneringar och övriga skador åtgärdas. 
Arbetet avslutas med markberedning. 
 
Anläggandet av vindkraftsverken medför ca 900 transporter, varav ca 80 transporter 
behövs för att få dit 4 verk. För att iordningställa vägarna inom området behövs ytter-
ligare upp till 400 transporter. 
 
Driftskedet 
 
Vindkraftverken är helt automatiska och fungerar större delen av året. Generellt be-
räknas vinden vara tillräcklig för att producera el 80 % av årets 8760 timmar. Besök 
på respektive verk kommer att ske för service ca fyra gånger per år. Vindkraftverken 
är direktdrivna och innehåller därför inte någon växellådsolja. Avfall och kemiska pro-
dukter kommer att hanteras så att varken mark, vatten eller grundvatten kommer att 
förorenas. Vid hantering av farligt avfall kommer avfallsförordningen (2001:1063) till-
lämpas. Ev. störningar från vindkraftverken på radio- och tv-mottagningar kommer att 
åtgärdas av verksamhetsutövaren. 
 
Verken kan alstra två typer av ljud dels mekaniskt dels aerodynamiskt. Det meka-
niska ljudet kan komma från rörliga delar i maskinhuset. Detta ljud har i moderna verk 
i stort eliminerats med isolering av maskinhuset och elastisk montering. Vald typ av 
verk saknar växellåda. Det aerodynamiskt ljudet kommer från rotorbladen. Detta ljud 
är mest påtagligt vid vindhastigheten 8 m/s. Vid lägre vindhastighet sjunker ljudnivån 
och vid högre kommer bakgrundsbruset, vindens tag i vegetation och byggnader, att 
maskera vindbruset från verken. Under driftskedet kommer transporterna till och från 
området enbart utgöras av ett mindre antal drifts- och underhållstransporter per år. 
 
Avvecklingsskedet 
 
Ett vindkraftverks livslängd beräknas till cirka 25 år. Livslängden kan förlängas ge-
nom att vissa komponenter såsom rotorblad, växellåda och generator, byts ut eller 
uppgraderas, Eventuellt kan verken komma att bytas mot en ny generation vindkraft-
verk då de tjänat ut.  
 
När driften upphör skall vindkraftverkens komponenter återvinnas och platsen åter-
ställas på verksamhetsutövarens bekostnad och ansvar. Det innebär att skogsbruks-
verksamheten ska kunna återupptas efter att vindkraftverket monterats ned och fun-
damentet avlägsnats i den omfattning som krävs för skogsbrukets behov. Påverkan 
av en vindkraftsanläggning är i det närmaste fullständigt reversibel vilket innebär att 
effekterna upphör helt efter verksamhetens upphörande. Nedmonteringen och åter-
ställandet av platsen medför liksom vid bygg-tiden några dagars transport och ned-
monteringsarbete. Utöver avgaser från transporter och kortvarigt slammer kan även 
detta ske utan några påtagliga miljökonsekvenser. 
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3 OMRÅDET 
 
 
Planförhållanden, skyddsbestämmelser 
 
Inga riksintressen för naturvård eller kulturminnesvård finns i närheten av vindkraft-
parken. Närmsta områden är: 
 

• Fegenområdet som är beläget ca 7 km väster om vindkraftsparken är av riks-
intresse för naturvården, naturreservat samt natura 2000-område enligt både 
fågel- och habitatdirektiven. 

• Kyrkomiljöerna vid Sandvik, ca 6 km väster om projektområdet samt vid Vill-
stad ca 6 km öster om projektområdet är av riksintresse för kulturmiljövården. 
 

 
Karta med områden av riksintresse samt vindkraftverkens läge 
 
Gällande översiktsplan för Gislaveds kommun redovisar inget särskilt för det aktuella 
området utan avsikten är att pågående markanvändning ska fortgå. Kommunen är 
dock positiv till etablering av vindbruk och har fastlagt riktlinjer för etableringar i sin 
översiktsplan: 

1. Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det 
blåser bra, där andra väsentliga intressen inte störs eller i redan påverkade områden. 

2. Etableringar av vindkraftsverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas.  
3. Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden på-

verkas. 
4. Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter. 
5. Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer be-

gränsas och störningar minimeras 
6. Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. 
7. Vindkraftsetablering som byter en flygplats hinderfria zon tillåts inte.  
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8. Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så att 
andra regionala och lokala intressen inte störs.  

 
För samtliga sjöar och vattendrag i området gäller det generella strandskyddet. Ett 
skyddsområde för vattentäkt är beläget NO om Burseryds samhälle. I övrigt finns 
inga förordnanden eller skydd som berörs. 
 
Vindenergi 
 
Mätning av vindens energiinnehåll inom området har genomförts. Den genomsnittliga vind-
hastigheten ligger 6,4 m/s och år på höjden 100 meter över marken och 7,5 m/s på höjden 
150 m meter över marken. 
 
Pågående markanvändning 
 
Det berörda markområdet nyttjas uteslutande för skogsbruk. Uttersjön och Kroksjön 
kalkas regelbundet med helikopter, vilket kräver ett visst avstånd till vindkraftverken 
av flygsäkerhetsskäl. 
 
Bostäder/Tätorter 
 
Avstånd till enskilda bostadshus i närområdet kring den planerade vindkraftparken 
framgår av karta på föregående sida. Den närmaste bebyggelsen utgörs av enskilda 
helårsbostäder och fritidshus. Närmsta tätorter är Burseryd ca 1 km i väster och 
Smålands Stenar ca 5 km i sydost.  
 
Verksamheter 
 
Inom området bedrivs endast skog- och jordbruk samt jakt. 
 
Närliggande vindkraftverk 
 
Ca 11 km i sydost ligger Vimmelstorp en vindkraftsanläggning med 9 vindkraftverk och ca 12 
km i nordväst ligger Håckvik där en vindkraftsanläggning med totalt 7 vindkraftverk planeras. 
 
Landskap 
 
Projektområdet ingår i det, enligt landskapsanalysen i kommunens översiktsplan, s.k. 
Fegen – Burserydsområdet som avgränsas av Nissans dalgång i öst och Fegen i 
väst. Karaktäristiskt för landskapet är det småbrutna med mycket skog, sjöar och en 
del åkerplättar insprängda lite varstans. Kuperad skogsmark med inslag av myrmar-
ker är den vanligast förekommande landskapstypen. Några större sammanhängande 
mossområden finns också, bland andra Store mosse, Östra och Västra Store mosse, 
Ekenäsmossen samt området runt Kalvia. Jordtäcket är relativt tunt med partier av 
berg-i-dagen samt mycket sten och block. Marken lämpar sig väl för skogsbruk, men 
används också till småskaligt jordbruk. Västeråns och Österåns dalgångar karakteri-
seras av sandiga jordar och delvis uppodlade torvmarker. Här finns också områdets 
större sammanhängande jordbruksmarker. Större inslag av lövträd i vegetationen 
förekommer i högre grad här än i övriga kommunen. I området finns också större be-
stånd av ädellövträd, främst bok men också ek. 
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Natur, djurliv, flora mm 
 
Naturmarken har inventerats 2013 av SUNDH MILJÖ, Lennart Sundh. 
 
Omgivningen till den planerade vindkraftparken utgörs av skogslandskap som brukas 
rationellt. Detta är inget unikt idag men det som skiljer detta område från de flesta är 
att stormen Gudrun mer eller mindre jämnade skogen med marken då den drog fram 
i januari 2005. Flacka myrar som här representeras av tallsumpskog, högmosse och 
gransumpskogar, omges av ett moränlandskap som höjer sig från söder mot norr. 
Topografin är kullig även om den norra delen från Frostamossen kan karakteriseras 
som en enda lång uppförsbacke. Nivåskillnaderna från Hökagården och Frostnäs till 
det fjärde verket längst i norr är ca 40 meter. 
 
Inom det inventerade området domineras skogen av planterad granskog i olika gene-
rationer. Floran utgörs av hyggesvegetation utan naturvärden. De mest intressanta 
delarna från naturvårdssynpunkt är utan tvekan samtliga öppna mossar samt de om-
givande tallmossarna och gransumpskogarna. Även de mycket marginella partier 
som utgör laggkärr (dikade) och orörd sumpskog av rikare typ är värda att bevara för 
framtiden. Man ska dock komma ihåg att utöver hyggeslandskapet och gransuccess-
ionerna slås man också av det faktum att all myrmark är mer eller mindre dränerad. 
Diken finns överallt t.o.m. på mossarna där någon vinst av ingreppen knappast kun-
nat räknas hem av brukaren. Avvattningen av landskapet tillhör dock den tid då detta 
förordades starkt av myndigheterna. Idag är skälen för fortsatt dränering eller ens 
underhåll små. Istället förordas naturlig igenväxning av dikena i syfte att minska ris-
ken för översvämningar nedströms och för att bevara växt och djurliv samt ett öppet 
landskap på högmossarna. 
 
Fågelinventeringen utfördes 2013 av SUNDH MILJÖ, Lennart Sundh. En komplette-
rande fågelinventering utfördes sommaren 2017 
 
Fågellivet i Burseryd utgörs av en förväntad sammansättning av vanligare svenska 
häckfåglar knutna till hyggessuccessioner i mosaik med mossar och kärr. Som på de 
flesta ställen så finns här även stora arealer hyggessuccessioner beroende på att 
trakten var en av de hårdast drabbade i samband med orkanen Gudrun. Inslaget av 
död ved är i partier tämligen stort. Skogshöns förekommer men stammarna är svaga 
och förekomsten av rovfåglar är litet. Områdets myrmarker representerade genom 
öppna högmossar, tallmossar och gransumpskogar utgör ändå en resurs för det lo-
kala fågellivet. 

• Brun kärrhök sågs flyga över området vid ett tillfälle. Arten häckar företrädes-
vis i fågelsjöar med bladvass men kan också välja mindre dammar och fuktiga 
videbuskage för sin häckning. Inom området saknas lämpliga häckningsmil-
jöer. I Sverige har bruna kärrhöken ökat under de senaste 30 åren även om 
populationskurvan tenderar att plana ut. 

• Orre förekommer i området men bara med en svag stam. Observationerna av 
orre utgörs av fynd av spillning på Frostamossen den 24 april. 6 maj hördes 
minst två tuppar spela på Frostamossen. Den 25 maj hördes också orre spela 
från hyggena öster om Kroksjön. Senare under dagen stöttes en tupp i samma 
område. 
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• Tjäder förekommer inom området men bara med en försvagad stam jämfört 
med förhållandena för några decennier sedan. Spillningshögar hittades på 
flera olika platser vid de tre inventeringarna. Tjädern är en utpräglad skogsfå-
gel som kräver stora arealer skogsmark, gärna orörd och med frånvaro av 
störningar. Idag råder motsatsen i området då Gudrun fällde merparten av 
skogen samt att den idag brukas rationellt och intensivt 

• Trana förekommer med ett eller några par i omgivningen till vindparken.   
• Spillkråka förekommer i omgivningarna till vindparken med två eller tre par, 

från 
• söder/sydväst till norr. 
• Tornseglare sågs jaga över området. 
• Göktyta hördes en tytande i den norra delen av området. Här kan det röra sig 

om en flyttande fågel eller en revirhävdande hane. 
 
Fladdermusinventeringen utfördes 2014 av Graptolit, Johan Eklöf. 
 
Totalt 7 arter fladdermöss upptäcktes i det undersökta området: stor fladdermus, 
nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, långörad fladdermus, vattenfladdermus, frans-
fladdermus och mustasch-/brandts fladdermus. Det sistnämnda artparet kan inte skil-
jas åt och benämns som en art. Denna var också den mest spridda och noterades på 
11 av 15 autoboxar, men räknas inte som känslig för vindkraftsutbyggnad då den inte 
jagar i fria luften. Nordisk fladdermus och dvärgfladdermus noterades på 10 boxar 
vardera och dominerade stort i antal inspelningar, särskilt söder om de tilltänka vind-
kraftverken, vid Hökagården och Norra Frostnäs, men även i Ma och Släthult. Trolig-
en finns kolonier av dvärgfladdermöss vid Hökagården såväl som i Norra Frostnäs.  
 
Den manuella inventeringen gav också ett stort antal dvärgfladdermöss vid gården i 
Svanabo och även här finns en trolig koloni. Både nordisk fladdermus och dvärgflad-
dermus räknas till de mer känsliga arterna för vindkraft, men är samtidigt Sveriges 
vanligast förekommande arter. Ytterligare en vanligt förekommande art, i landet såväl 
som i projektområdet är långörad fladdermus. Den noterades på platser och var sär-
skilt talrik vid Hökagården. Långörad fladdermus jagar ofta tyst och kan därför vara 
underskattad i undersökningen, men arten räknas inte som vindkraftskänslig. Övriga 
arter noterades på tre eller färre boxar och i låga antal. Den vindkraftskänsliga stor 
fladdermus kunde bara konstateras i tre inspelningar i Norra Frostnäs samt vid ett 
tillfälle under den manuella inventeringen. Värt att konstatera är också förekomsten 
av den rödlistade fransfladdermusen, vilken förekom på två platser. Arten är dock 
inte vindkraftskänslig och inget tyder på att den har yngelkolonier i området.  
 
 
Kultur, fornlämning 
 
En arkeologisk undersökning har utförts 2015 av Kunskap och Arkeologi, Lasse Wal-
lin 
 
Analysområdet berörs inte av något riksintresseområde för kulturmiljövården, inte 
heller av regionala eller kommunala intresseområden för kulturmiljövården. Ett fåtal 
registrerade fornlämningar finns däremot i området. Dessa utgörs i samtliga fall av 
sentida torplämningar och är alltså egentligen kulturminnen för vilka varsamhetsprin-
ciper gäller. 
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Vindkraftverk nr 1, längst mot sydväst, kommer att ligga på krönet av en vass rull-
stensås som löper i västnordväst-östsydöst längs sydkanten av Skogsmossens östra 
flik. Det finns inga kända fornlämningar inom området och inte heller några indikat-
ioner från den översiktliga kulturlandskapsanalysen. Vid mitten av 1990-talet hade 
markägaren planer på att öppna täkt inom åsen och området besiktigades då enligt 
uppgift av Jönköpings museum utan att fornlämningar påträffades. Täktplanerna full-
följdes emellertid inte. 
 
Vindkraftverk nr 2 kommer att ligga på ett nord-sydligt fastmarksparti som skiljer 
Skogsmossen i väster från den större Frostamossen i öster. Terrängen är småbruten 
utan plana ytor, krönlägen kontrollerade för förekomst av gravar. Inget troligt läge för 
fornlämningar.  Inga fornlämningar eller kulturlämningar förväntas inom området kring 
verk 2. 
 
Vindkraftverk nr 3 kommer att placeras på ett höjdstråk i nordöstlig-sydvästlig riktning 
mellan två våtmarker.  Platsen för verket ligger på en åsliknande bildning med myck-
et tunt moräntäcke. Mot sydöst på andra sidan våtmarken ligger torpet Planens om-
råde. Inga fornlämningar kunde konstateras. 
 

 
 
Jordkällaren vid Planen (foto L Wallin) 
 
Platsen för vindkraftverk nr 4 är högt belägen, ett krönläge i ett område som till 
största delen består av mycket svårinventerat hygge där slytillväxten varit påtaglig. I 
den sydöstra delen av området kring verket fanns stående skog på mark som slut-
tade mot sydöst. Terrängen var mycket blockrik i hela området. Inga lämningar på-
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träffades i skogsmarken och på hyggesmarken gjordes riktad inventering mot de få 
gravlägen som kunde identifieras och mot eventuella boplatslägen, utan resultat. Av-
ståndet till rinnande vatten, och till viss del den blockrika och sluttande terrängen, gör 
boplatslämningar mindre troliga, Torpet Planen har legat längs vägen från sydväst 
upp mot platsen för verk 4, men torpets odlingsmark har inte sträckt sig så långt som 
in till området kring verksplatsen, Torpet är känt sedan laga skiftet 1862 då en relativt 
detaljerad karta finns. Vägkorridoren till vindkraftverk nr 4 berör torpets centrala delar 
med platsen för byggnaderna och tre små åkertegar enligt laga skifteskartan. Idag är 
området hygge med avverkning för några år sedan och därefter utförd markbered-
ning. Det som identifierats är delar av en mycket fragmenterad stengärdsgård på 
skogsvägens östsida och en jordkällare på den västra sidan, se fig. 26 och 27. Norr 
om planen fortsätter det markberedda hygget på skogsvägens båda sidor fram till 
området för verk 4. En breddning av vägen kan komma beröra den mycket skadade 
stengärdsgården, men knappast jordkällaren, som ligger på gränsen till, eller strax 
utanför vägkorridoren. Inga andra lämningar påträffades här. 
 
 
Friluftsliv, turism, rekreation 
 
Omgivningen till den planerade vindkraftparken utgörs av skogslandskap som brukas 
rationellt och innehåller inga särpräglade värden för det rörliga friluftslivet mer än 
närheten till tätorten. I den nordvästra kanten, vid Hult finns en fotbollsanläggning 
och därintill finns också en skjutbana 
 
Kommunikationer 
 
Länsvägarna 576 och 580 omger projektområdet på tre sidor. Området kommer att 
anslutas från väg 576. Närmsta större flygfält är Växjö flygfält. Dessutom finns ett 
mindre flygfält i Smålands Stenar. 
 
EON är nätägare i området. En kraftledning begränsar området mot sydväst. EON 
har redovisat anslutningsmöjligheter vid ställverk i i det sydöstra hörnet av Burseryds 
samhälle 

Två telelänkstråk löper genom området i öst-västlig riktning. 
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4 KONSEKVENSER 
 
 
Riksintressen / Natura 2000 
 
Inga riksintressen för naturvård eller kulturminnesvård finns i närheten av vindkraft-
parken. 
 
Strandskydd 
 
Inga vindkraftverk ligger inom strandskyddsområde. En av tillfartsvägarna passerar 
över Yebäcken. Bron över vattendragen kan behöva förstärkas, vilket företrädesvis 
kommer att ske med provisorisk stålbro.  
 
Kommunala planer 
 
Enligt kommunens översiktsplan ska avstånd mellan tätortsgräns och vindkraftverk 
vara minst 1000 meter. Dessa detta underskrids med ca 100 meter mellan vkv 1 och 
Burseryds sydöstra hörn. Vkv 1 kan dock med fördel flyttas österut om man väljer att 
utföra kalkningen av Kroksjön på annat sätt än med helikopter. 
 
Vattenområden 
 
Uttersjön och Kroksjön kalkas regelbundet med helikopter, vilket kräver ett visst av-
stånd till vindkraftverken av flygsäkerhetsskäl. Skyddsområdet för vattentäkt nordost 
om Burseryds samhälle påverkas inte av etableringen 
 
Naturmiljö 
 
Den planerade vindkraftsparken är placerad i triviala hyggesmiljöer som saknar 
naturvärden. Omgivningarna utgörs av produktionsskogar där granen dominerar. 
I låglägen finns ett stort antal myrar som högmossar, tallsumpskog och 
gransumpskog. 
 
 
Djurliv 
 
I skogarna runt myrarna där Frostamossen framträder som den viktigaste, har 
förekomsten av skogshöns säkert varit avsevärt större än vad det är idag. Orre 
förefaller ha en tämligen stabil stam som kan ha ökat sedan 2013. 2017 års in-
ventering har även visat att i princip hela inventeringsområdet utom längst i norr 
används som spelplats. Tjäder tycks ha minskat men finns kvar i den östra och 
norra delen där även två fynd av levandefågel gjordes. Den sumpskog där tup-
pen stöttes bör betraktas som spelplats för tjäder. Även om tjäderlek förekom-
mer här menar jag att planerad vindpark sannolikt kommer ha en ringa effekt på 
utvecklingen av tjäderstammen. Skälet är att påverkan på miljön genom på-
gående skogsbruk har större betydelse och redan är mycket påtaglig. Den nya 
vindparken kommer t.ex. inte kräva några nya skogsbilvägar som berör myr-
områdena.  
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Sammantaget bedöms att det största hotet mot tjäder och orre i Burseryd är det 
moderna skogsbruket delvis påtvingat av stormen Gudrun. Dagens skogsbruk 
innebär som regel en utfasning av tall som ju är tjäderns livträd. De historiska 
men mycket omfattande dikningarna som genomförts i området har säkert också 
bidragit till en negativ trend för skogshönsen. Påverkan på övrig fågelfauna i 
området bedöms som liten till måttlig med hänsyn till de triviala habita-
terna vilka hyser en relativt låg fågeltäthet. De lokala fåglar som trots allt 
löper risk att förolyckas genom kollision med verken är enligt Sundh- Mil-
jös bedömning förekommande rovfåglar samt fåglar som flyger nära för 
att jaga insekter, t.ex. tornseglare och svalor. Fåglar som flyttar och inte 
känner till terrängen kommer också generellt ha svårare att undvika ver-
ken. 
 
Överlag var fladdermusaktiviteten låg närmast de tilltänkta verken men mycket hög 
kring gårdarna söder om. Av vindkraftskänsliga arter kunde endast de vanligaste 
konstateras och sannolikt kommer inte fladdermusfaunan i stort påverkas av vind-
kraftsutbyggnad. Men etablering av vindkraft kommer att förändra miljön och möjligen 
också fladdermössens rörelsemönster, genom tillfartsvägar och förändring av land-
skapsbilden. Det kan därför vara viktigt att kontrollera hur fladdermössen kring Höka-
gården/Frostnäs kommer att röra sig i vindkraftsområdet. Sammanfattningsvis kom-
mer fladdermusfaunan inte att påverkas i någon större utsträckning av en vindkrafts-
utbyggnad i Frostnäs. 
 
Friluftsliv 
 
När det gäller påverkan på friluftslivet är det svårt att ge en entydig bild av vindkraft-
verkens konsekvenser. Vindkraftverken kan mycket väl upplevas som en intressant 
och positiv upplevelse. Om besökaren har en förväntan på landskapet att det ska 
vara ”orört” eller ålderdomligt kan vindkraftverk dock upplevas som något negativt. 
När det gäller skogsområdet som verken är belägna i är det möjligt att området 
närmast verken, där de är väl synliga, för en del människor kan bli något mindre in-
tressant ur friluftshänseende. Emellertid måste man beakta att de nya angöringsvä-
garna kommer att utgöra möjliga rekreativa stråk genom ett område som idag är yt-
terst svårtillgängligt. Det är inte troligt att verken skulle inverka menligt på möjlighet-
erna att bedriva jakt i skogsområdet. Snarare underlättas verksamheten av fler öppna 
ytor. 
 
Kulturmiljö 
 
Den arkeologiska utredningen har givit vid handen att en utbyggnad av vindkraftpar-
ken inte kommer beröra några kända fornlämningar eller områden där under mark 
dolda fornlämningar rimligen kan förväntas. Små ingrepp i skadade kulturlämningar 
kan eventuellt ske för platsen för torpet Planen. 
 
Pågående markanvändning 
 
Påverkan på skogsbruket bedöms dock som ringa. Anläggandet av nya vägar samt 
upprustningen av befintliga vägar kommer att underlätta tillgängligheten för skogs-
bruket.  
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Synlighet och påverkan på landskapsbild 
 
Landskapet förändras vid etablering av vindkraft. För att utnyttja energin så effektivt 
som möjligt kommer vindkraftverken, med upp till 230 meters totalhöjd, att placeras 
på lokala höjder. De kan därför komma att vara synliga på långt håll och på så sätt 
påverka landskapsbilden. Till följd av att området är kuperat och skogbeklätt samt att 
närmaste bebyggelse är belägen relativt långt bort, bedöms dock påverkan bli be-
gränsad. En vindkraftsetablering skapar en visuell påverkan på ett mycket stort om-
land. Väderleken och årstiden har ofta en avgörande betydelse. Vid mulet, dimmigt 
och grått väder är sikten dålig och de blir svårare att urskilja. Skillnaden i totalhöjd på 
verk av den här storleken spelar ofta en mindre roll på synbarheten.  
 
På långt avstånd, 8 km eller längre (traktnivå), ”smälter” verken ofta samman med 
horisonten och blir tydliga endast i mycket klart väder.  
 

 
 
På mellanavstånd, 2-8 km (närområdesnivå) blir verken mycket synliga om inget 
finns i förgrunden som skymmer siktlinjen.  
 

 
 
På mycket nära håll (platsnivå), det område inom vilket verken och dess kringan-
läggningar, såsom angöringsvägar, transformatorbyggnader etc. kan upplevas på 
mycket nära håll, blir endast basen av kraftverken synliga och betraktaren måste 
vända huvudet uppåt för att se hela verket.  
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Från alla avstånd kommer vindkraftverken att döljas om betraktaren står bakom en 
skogsdunge, en hög häck, en hög byggnad eller en höjd som är högre än ögonhöj-
den. Inom skogsområdet kan det vara möjligt att se de planerade vindkraftverken 
från öppna högt belägna platser som bergknallar myrar eller slutavverkningsytor. 
 
Ljud 
 
I samband med anläggningsarbeten vid etableringen av vindkraftparken och tillhö-
rande arbeten för vägar etc. kan visst ljud inte uteslutas vid näraliggande bostäder.  
 
När vindkraftparken är i drift kommer den även att generera visst ljud. Den aktuella 
parken skall anläggas så att närmaste bostad inte utsätts för högre ljudnivåer än 40 
dB(A) (Enligt riktvärden från Naturvårdsverkets Externt Industribuller – Allmänna råd 
(RR 1978:5))  
 
Vindkraftverk i drift avger ljud, huvudsakligen aerodynamiskt genererat av rotorbla-
dens passage genom luften och förbi tornet. Moderna vindkraftverk är omsorgsfullt 
dämpade och avger inget nämnvärt maskinbuller. Enligt praxis tillämpas emellertid 
det av Naturvårdsverket rekommenderade värdet för externt industribuller nattetid 40 
dB(A) för ekvivalent ljud. Störning från vindkraftverk beror i huvudsak på det pulse-
rande svischande ljud som uppstår när rotorbladen passerar genom luften. Detta ljud 
är inte lågfrekvent, utan har sin huvudsakliga energi i frekvensområdet 500–1000 Hz.  
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På de sista sidorna i denna text redovisas en beräkning av bullernivåer vid samtliga berörda 
bostadshus att det rekommenderade riktvärdet för buller inte kommer att överskridas vid nå-
got bostadshus. Inte heller socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus kommer 
att överskridas. Beräkningarna är utförda som worst case, dvs att vinden blåser med 8 m/s 
från alla håll samtidigt. 
 
Skuggor 
 
Vid solig väderlek förekommer rörliga skuggeffekter från turbinbladen. När rotorn är i 
rörelse kan dessa skuggor upplevas som störande. Skuggorna kastas som längst när 
solen står lågt, det vill säga vid solnedgång och soluppgång. På långa avstånd från 
vindkraftverken mattas skuggornas skärpa varför störningen minskar. Vid ett avstånd 
på ca 2000 meter från vindkraftverken räknar man därför normalt med att skuggorna 
ej längre är synliga.  
 
Minimering av skuggeffekter vid närmaste bebyggelse ingår som en parameter vid 
den slutliga placeringen av verken och målsättningen är att begränsa skuggeffekter-
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na så långt omständigheterna tillåter. Förutom vädret i sig kan växlighet eller andra 
hinder komma att dölja skuggningen från vindkraftverken.  
 
Den faktiska skuggeffekten på en störningskänslig plats bör enligt myndigheternas 
rekommendationer vara högst 8 timmar per kalenderår. Varaktigheten av skuggbild-
ningen bör inte heller överskrida 30 minuter per dygn. Faktisk skuggeffekt med 8 
tim./år motsvarar ungefär en teoretisk skuggeffekt med 30 tim./år, dvs en situation 
med sol från en molnfri himmel alla dagar på året. 
 
En beräkning av de planerade vindkraftverkens skuggpåverkan på omgivande bo-
stadshus visar att tre bostadshus kan komma att utsättas för skuggpåverkan mer än 
8 tim./år. Burseryd 3:3, Guaström 1:5 och Knavrabo 2:1 kan marginellt komma att 
utsättas för skuggpåverkan enligt beräkningen. En byggnad belägen NV om Höka-
gården har felaktigt betecknats som bostad på underlagskartan. byggnaden är inte 
en bostad utan jaktstuga. 
 
Om det visar sig att någon bostad faktiskt kommer att påverkas av skuggstörningar 
utöver det rekommenderade riktvärdet kommer det berörda vindkraftverket automa-
tiskt att stängas av under den tid som störningen pågår. Vindkraftverken är utrustade 
med sådan automatik. 
 
Kemikalier 
 
De vindkraftverk som planeras här saknar växellåda varför ingen växellådsolja er-
fordras. Avfall under drift består i huvudsak av smörjoljor. Förbrukad olja hanteras 
och omhändertas enligt gällande regler. Några andra miljöfarliga ämnen förekommer 
inte i anläggningen. De transformatorer som finns inuti Vindkraftverken är av torriso-
lerad typ utan olja.  
 
Elektromagnetiska fält 
 
Det elektromagnetiska fältet består av två delar. Det elektriska fältet som skärmas av 
olika föremål och det magnetiska som inte skärmas med avtar med avståndet till led-
ningen. Elektromagnetiska fält skapas när växelström alstras.  
 
Magnetfält, som uppkommer kring kablarna är ytterst små. Deras exakta styrka är 
beroende av ström som går genom kablarna. Fältet är starkast närmast kablarna och 
avtar snabbt med avståndet. För att minska de elektromagnetiska fälten används 
trefaskablar med tvinnade fasledare längs kabellängden. De magnetiska fälten från 
fasledarna interfererar och tar ut varandra vilka innebär att magnetfältet vid markytan 
kommer att vara försumbart. 
 
Det elektriska fältet skärmas av marken. Vindkraftsparkens nätanslutning sker med 
markkabel, vilket medför ett väsentligt mindre magnetfält. 
 
Kumulativa effekter 
 
Avståndet till närmast belägna vindkraftpark är ca 11 km, varför inga kumulativa ef-
fekter kommer att uppstå förutom de effekter som uppstår när en anläggning består 
av mer en ett vindkraftverk. 
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Resurser 
 
Den energi som behövs för tillverkning, byggande samt drift och underhåll av ett 
vindkraftverk för hela dess livstid, återskapas av vindkraftverket redan under några 
av dess första funktionsmånader. 
 
El från förnyelsebara källor ersätter i stor utsträckning el producerad av fossila bräns-
len vilket innebär att etablering av vindkraft skapar stora miljövinster. Den miljöpåver-
kan som uppkommer genom energiproduktion av vindkraft är främst relaterade till 
hälsa och komfort.  
 
Under drifttiden påverkas miljön av resor och resursförbrukning i samband med un-
derhåll. Dessutom påverkas landskapsbilden. En viss ljudstörning uppstår, som till en 
del överröstas av naturligt vindbrus, beroende på avstånd från vindkraftverket. Då 
vindkraftverken har tjänat ut kan den ianspråktagna marken återställas till ursprung-
ligt skick.  
Parkens utformning inom det planerade området kommer att optimeras med avse-
ende på lokala förutsättningar för att utnyttja varje plats effektivt. Dessutom anpassas 
placeringen av respektive vindkraftverk inom området för att minimera påverkan på 
omgivningen med avseende på bl.a. ljud- och skuggeffekter för boende och hänsyn 
till kultur-, natur- och miljöintressen.  
 
Vindkraft är en förnybar energikälla. Att utnyttja den är ett av de mest betydelsefulla 
sätten att uppnå klimatmålen. Nyttjandet av vindenergin är från miljösynpunkt ett av 
de bästa sätten att utvinna energi. 
 
I Norden används fossila bränslen som marginalproduktion av elkraft. Marginalpro-
duktionen förändras när behovet av el ökar eller minskar. När el kommer från vind-
kraftverken minskar elproduktionen från fossila bränslen. Kraftverk med fossila bräns-
len ger utsläpp av CO2 samt SO2 och NOx som dels bidrar till växthuseffekten dels 
bidrar till försurning av mark och vatten samt partiklar som påverkar människors 
hälsa. 
 
Hälsa och säkerhet 
 
För etableringen kommer normala säkerhetshänsyn att tas för vindkraftsanläggning-
ar: 
 

• Hindermarkering enligt luftfartsverket och försvarsmaktens anvisningar för att 
undvika kollisioner med luftfarten. 

• Avstånd till allmänna vägar, järnvägar och kraftledningar brukar anges till 
(rotordiameter + navhöjd) x 1,5, dvs. för aktuella verk minst 450 m. 

• Övriga risker, t ex i form av nedfallande delar eller is, tillgodoses genom 
tydliga varningsskyltar på markvägarna i enlighet med Elforsk Studie 
”Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och 
avisning" Elforsk rapport 04:13. 

• Vindkraftverken skall förses med åskledare för att minska risken för ska-
dor. 
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• För att undvika reflektering föreslås rotorbladen ha en matt dämpande ton. 
• Dessutom ger etableringen av vindkraftverk allmänt positiva hälsoeffekter, 

såtillvida att ohälsosamma utsläpp från icke-förnyelsebara energikällor kan 
minskas. 

 
Störningar under bygg- och avvecklingsskedet 
 
Under anläggningsskedet kommer antalet tunga transporter att vara stort. Under drif-
ten kommer däremot transporterna till och från området enbart utgöras av ett mindre 
antal drifts- och underhållstransporter per år och med lätta fordon.  
 
Under avvecklingsskedet erfordras transporter endast för bortforslingen av verken. 
Vägar och fundament under marknivån behålls och kablarna ligger kvar. 
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5 ALTERNATIV 
 
Nollalternativ 
 
Ett nollalternativ medför inte några fysiska ingrepp i den lokala natur- och kulturmil-
jön. Landskapsbilden förändras inte och på kort sikt förändras inte heller djurlivet. 
Även påverkan på boendemiljön uteblir. 
 
Ett nollalternativ innebär också att de goda vindtillgångarna i området inte tas tillvara 
och energiproduktionen på 65 000 MWh om året uteblir. Den ström som inte produ-
ceras av vindkraften måste produceras på annat sätt. I värsta fall produceras ström-
men istället via förbränning av fossila bränslen. Konsekvensen blir då att miljön be-
lastas med utsläpp av bl.a. koldioxid, (CO2) kväveoxider (NOx) och svaveldioxider 
(SO2) samt ev. utvinning av kol (C). 
 
Detta medför i sin tur bl.a. ökad växthuseffekt och möjligheten att uppfylla regionala, 
nationella och globala miljömål försvåras om vindkraftens positiva effekter för miljön 
går förlorade. 
 
Utformningsalternativ 
 
Huvudalternativet innebär att 4 vindkraftverk med max 230 meters totalhöjd uppförs. 
Tornhöjden blir 159 meter, rotordiametern 141 meter och effekten 4,2 MW. Den nya 
tekniken och det högre tornhöjden medför en elproduktion på upp till 15 GWh/år och 
verk. Verken kommer att placeras på ett avstånd till omgivande bostäder som gör att 
riktvärdet för buller, 40 dB(A) inte kommer att överskridas. Den höjd som parken är 
placerad på medför att området är högre än sin omgivning vilket är gynnsamt för 
vindkraftsetableringar. 
 
En utformning enligt beviljade bygglov innebär 6 vindkraftverk med max 150 meters 
totalhöjd uppförs. Tornhöjden blir 99,5meter, rotordiametern 101 meter och effekten 
2,3 MW. Elproduktionen kan uppskattas till ca 5,5 Gwh/år och verk. 
 
Huvudalternativet ger förutom ett större energiutbyte en anläggning som p.g.a. sin 
höjd över de turbulenta vindarna närmast trädtopparna bättre kan utnyttja vindener-
gin.  
 
Lokaliseringsalternativ 
 
Förutom huvudalternativets två utformningar har ett lokaliseringsalternativ öster om 
Sännås studerats. Platsen har nästan samma kvaliteter som huvudalternativet. Skill-
naden mellan huvudalternativet och lokaliseringsalternativet beror i huvudsak på 
vindförhållandena. Huvudalternativet ger en total effekt 16,8 MW liksom lokalise-
ringsalternativet. En vindmätning som utförts för den aktuella höjden i huvudalternati-
vet visar på mycket goda vindförhållanden (7,5 m/s). Någon vindmätning har inte ge-
nomförts för lokaliseringsalternativet men om man jämför SMHI:s vindkartering för de 
båda områdena är det rimligt att anta en något lägre vindpotential i lokaliseringsalter-
nativet. Dessutom är avstånden mellan vindkraftverken i lokaliseringsalternativet kor-
tare, varför man kan räkna med energiförluster p.g.a. s.k. vakeffekter vid vissa vind-
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riktningar. Energiproduktionen kan därmed antas bli något lägre i lokaliseringsalter-
nativet. Under ett år med medelgoda vindförutsättningar beräknas huvudalternativet 
ge en årlig produktion om 65 000 MWh medan lokaliseringsalternativet beräknas ge 
en årlig produktion om 64 000 MWh. Skillnaden mellan huvudalternativet och lokali-
seringsalternativen beror förutom energiproduktionen på att lokaliseringsalternativet 
blir något dyrare att anlägga och att bevarandeintresset i omgivningen är starkare. 
 

 
 
Karta över lokaliseringsalternativet 
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6 HÅLLBART SAMHÄLLE 
 
 
Miljökvalitetsnormer 
 
Utbyggnaden av vindkraftparken innebär inga konflikter med någon miljökvalitets-
norm. Anläggningen kommer att medföra minskade utsläpp av kväveoxider. 
 
Miljömål 
 
Nationella miljömål 
Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål. Det övergripande målet är att till 
nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. Målen beskriver de kvaliteter som miljön måste ha för att vara ekologiskt håll-
bar. I samhällets planeringsarbete är det viktigt att kontrollera mot dessa miljökvali-
tetsmål, för att utröna huruvida en åtgärd bidrar till att målen uppnås eller om den är i 
konflikt med något av målen. 
 
De femton miljökvalitetsmålen omfattar följande aspekter: 
1. Frisk luft 
2. Grundvatten av god kvalitet 
3. Levande sjöar och vattendrag 
4. Myllrande våtmarker 
5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
6. Ingen övergödning 
7. Bara naturlig försurning 
8. Levande skogar 
9. Ett rikt odlingslandskap 
10. Storslagen fjällmiljö 
11. God bebyggd miljö 
12. Giftfri miljö 
13. Säker strålmiljö 
14. Levande skogar 
15. Begränsad klimatpåverkan 
16. Ett rikt växt- och djurliv  
 
Vindkraftproducerad el kan produceras i stort sett helt utan utsläpp av luftförorening-
ar. Vindkraftsparken bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål som omfattar effekter av 
olika utsläpp av luftföroreningar eftersom. Miljökvalitetsmålen är i första hand: 
• Frisk luft 
• Ingen övergödning 
• Bara naturlig försurning 
• Begränsad klimatpåverkan 
 och God bebyggd miljö. 
 
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap innebär att landskapets värde för biologisk pro-
duktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Den aktuella vindkraftparken be-
döms inte påverka detta mål negativt. Skogsbruket kan bedrivas i stort sett som hit-
tills och några konflikter med kulturlandskapet förutses inte. 
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För miljömålet God bebyggd miljö gäller att städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Vind-
kraftverken har lokaliserats med hänsyn till tillämpliga riktvärden kring ljud och 
skuggeffekter. Härigenom förväntas inte någon konflikt kring den bebyggda miljön. 
 
 
Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har beslutat att generationsmålet och 14 av de nationella miljökvali-
tetsmålen ska gälla som regionala miljömål för Jönköpings län. De två nationella mil-
jökvalitetsmål som inte gäller i länet handlar om hav och fjäll. De nationella målen är i 
de flesta fall så heltäckande att särskilda mål för länet inte behövs.  
 
Jönköpings län har miljökvalitetsmålen delats upp i fyra block, så att det finns åt-
gärdsprogram för: Vattnets miljömål, Djurens och växternas miljömål, Hälsans miljö-
mål och Minskad klimatpåverkan. 
 
Lokala mål 

• Biogas ska utgöra 1/3 av den totala gasanvändningen i kommunen. 
• Lokalt producerad förnyelsebar energi ska utgöra minst 30 % av den totalt 

omsatta energin. 
• Möjlighet till produktion av solenergi i både stor och liten skala ska stimuleras. 
• En fortsatt utveckling av nät för fjärrvärme ska stimuleras. 
• Försörjning och produktion av förnyelsebar energi ska främjas. 
• Infrastruktur för energieffektiva och miljövänliga transporter ska byggas upp. 
• Gislaveds kommun är positiv till vindbruk. 
• Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vind-

bruk; där det blåser bra, där andra väsentliga intressen inte störs eller i redan 
påverkade områden. 

• Etableringar av vindkraftsverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska 
undvikas.  

• Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksin-
tressevärden påverkas. 

• Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer 
än 1000 meter. 

• Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i 
naturmiljöer begränsas och störningar minimeras 

• Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. 
• Vindkraftsetablering som byter en flygplats hinderfria zon tillåts inte.  
• Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets in-

tressen och så att andra regionala och lokala intressen inte störs.  
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Hänsynsregler 
 
De hänsynsregler som tillämpas på projektet återfinns i miljöbalkens 2 kap. Reglerna 
har presenterats nedan: 
 
Bevisbördan 
Enligt miljöbalkens 2 kap. 1 § är alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta 
kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha 
orsakat skada eller olägenhet för miljön. 
 
Med miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med denna redovisning visas impli-
cit att reglerna följs. 
 
Kunskapskravet 
Enligt miljöbalkens 2 kap. 2 § skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Undertecknade författare har under mer än 30 år sysslat med prövning av tillstånds-
frågor dels inom kommun dels inom länsstyrelse och är väl förtrogna med de miljö-
konsekvenser som vindkraftverk kan medföra. I de fall specialkompetens erfordras 
anlitas särskilda konsulter för att tillföra kunskap. 
 
Försiktighetsprincipen 
Enligt miljöbalkens 2 kap. 3 § skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga 
teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verk-
samhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Vid beräkning av buller och skuggor har sådana förhållanden valts som med-
för den största påverkan på omgivningen. (Vindhastighet och – riktning samt solhöjd 
och molnighet). Mot den bakgrunden bedöms verkens placering och höjd uppfylla 
kraven enligt försiktighetsprincipen. 
 
Produktvalsprincipen  
Enligt miljöbalkens 2 kap. 4 § skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska produk-
ter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa 
eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan an-
tas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller 
har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 
 
Kemiska produkter används relativt lite i elproduktionen. Några befarade risker för 
människors hälsa eller miljön bedöms vindkraftsparken inte medföra.  
 
Utbyggnaden av vindkraftsparken bedöms förenlig med produktvalsprincipen.  
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Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
Enligt miljöbalkens 2 kap. 5 § skall alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja förnybara energikällor. 
 
Vindkraftsparken kommer endast marginellt att ianspråkta naturresursen skogsmark 
och i stort kan större delen av anläggningen återvinnas efter att vindkraftsparken 
upphört att fungera och avvecklas. Parken bidrar till ett kretsloppsanpassat samhälle 
då vinden utgör en förnyelsebar resurs som nyttjas för elproduktionen. Utbyggnaden 
bedöms förenlig med hushållnings- och kretsloppsprinciperna. 
 
 
Lokaliseringsprincipen 
Enligt miljöbalkens 2 kap. 6 § skall det för en verksamhet eller åtgärd som tar i an-
språk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. 
 
En analys av möjliga lägen för vindkraftsparken har gjorts varvid det nu föreslagna är 
bäst. Läget medför inte någon konkurrens med andra markanvändningsintressen 
enligt kommunens planering. Kraven enligt lokaliseringsprincipen bedöms uppfyllda.  
 
Skälighetsprincipen 
Enligt miljöbalkens 2 kap. 7 § gäller kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket i den ut-
sträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall 
särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet 
eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta förhållande beaktas vid 
avvägningen. Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitets-
norm enligt 5 kap. åsidosätts. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivna och planerade åtgärder bedöms vara eko-
nomiskt rimliga. 
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Vindkraftpark vid 
Frostnäs 1:1 m.fl. fastigheter öster om Burseryd 
Gislaveds kommun, Jönköpings län  
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT MILJÖBALKEN  
Samrådsprocessen följer föreskrifterna i miljöbalkens 6 kap.   

 

Nytt förslag, reducering av antalet vindkraftverk (bilaga 12) 

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för 6 vindkraftverk inom det aktuella området under 

sommaren 2016. Under hösten 2016 utarbetades ett nytt förslag om 4 betydligt högre 

vindkraftverk inom samma område.  Förslaget hade förändrats på grund av vindförhållandena.  

Länsstyrelsen, informationsmöte (bilaga 2) 

2017-03-12 hölls ett samrådsmöte på Länsstyrelsen i Jönköping med företrädare för 

länsstyrelsen och Gislaveds kommun. Länsstyrelsen framförde att ärendet med automatik kan 

betraktas medföra Betydande miljöpåverkan (BMP) i miljöbalkens mening. Detta innebär att 

samråd ska ske med en vidare krets än vad som annars är fallet. Länsstyrelsen lämnade 

information om vad en MKB ska innehålla.  

 

Samrådsinbjudan 

Inbjudan till ett samrådsmöte (bilaga 4) samt utskick av samrådsunderlag (bilaga 3) till 

sakägare inom 1 km från vindkraftsverken samt till myndigheter m.fl. enligt sändlista (bilaga 5). 

Samrådstiden var mellan den 6 december 2017 till den 15 januari 2018. 

PTS (bilaga 8) 

PTS har sammanställt information om vilka tillståndshavare med radiolänkstråk som finns i 

närheten av de planerade vindkraftverken. 

E.ON Elnät (bilaga 8) 
E.ON Elnät redovisar lämplig anslutningspunkt för projektets elnät. 

 

LFV Luftfartsverket (bilaga 10) 

LFV har utrett förutsättningarna för vindkraftsetableringen. LVF har utfört kontroll av hindrets 

alla faser av berörda flygplatser civilt publicerade in- och utflygningsprocedurer, samt i 

förhållande till navigerings- och landningshjälpmedel. LFV har som sakägare av CNS-

infrastrukturutrustning utanför flygplatsernas områden inget att invända mot 

vindkraftsetableringen. Berörda flygplatser måste dock i egenskap av sakägare bedöma 

konsekvenserna för sin egen verksamhet LFV:utredningen utgör ett underlag för en sådan 

bedömning 

Kommentar: Berörda flygplatser har beretts tillfälle att yttra sig.  

Försvarsmakten (bilaga 10) 

Försvarsmakten har inget att erinra mot etableringen men passar på att erinra om skyldigheten 

att skicka in flygsäkerhetsmeddelande senast 30 dagar för uppförandet samt att förse verken 

med flyghinderbelysning enligt Transportstyrelsens bestämmelser. 
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Telia (bilaga 10) 
Telia har inget att erinra men påpekar att vindkraftverk 1 inte bör flyttas längre norrut och 
vindkraftverk 3 längre söderut med hänsyn till befintliga telelänkstråk. 

 

Teracom (bilaga 10) 
Teracom har inget att erinra. 

 
 

Erling Enochson Frostnäs 2:2 och 2:3 

• Påpekar felaktigheter i samrådsunderlaget beträffande berörda fastigheter. 

• Ifrågasätter bullerberäkningen då den visar lägre värden än förslaget med sex mindre 
vindkraftverk. Saknar också uppgift om skuggeffekter. 

• Ifrågasätter om pågående markanvändning kan fortsätta inom markområdet innanför 
säkerhetsavståndet. 

• Tillfartsvägen över Frostnäs 2:2 är inte tillgänglig. 

• Önskar överläggning med verksamhetsutövaren om ersättningsfrågor. 
 
Kommentar:  

• Fastighetsuppgifterna har rättats till. 

• De föreslagna vindkraftverken är utrustade med den senaste tekniken beträffande 
ljuddämpning av maskin och utformning av rotorblad. En park med flera verk kan ge en 
större ljudutbredning eftersom ljuden från de olika verken samverkar. 

• Säkerhetsavstånden påverkar inte pågående markanvändning. Samtliga verk är försedda 
med isvarningssystem som stoppar verken när is bildas på vingarna. Återstart sker när 
utetemperaturen stiger över 2,0°C samt att isen är borta från vingarna. Tiden för avisning 
är beräknad utifrån utetemperaturen mm. Verken kommer inte återstartas först när 
tidsperioden för avisning är klar.  

• Verksamhetsutövaren undersöker andra tillfartsmöjligheter. 

• Verksamhetsutövaren kommer att kontakta berörda fastighetsägare beträffande 
tillgänglighet till vägar och ersättningsfrågor. 

 

Frostnäs-Frostbacka vägsamfällighet och Hult – Ma Samfällighetsförening (bilaga 10) 
(2 likalydande skrivelser) 

• Påpekar att det kommer att erfordras standardhöjande åtgärder om föreningens vägar 
ska användas som tillfartsvägar. 

• Erinrar att kontakt behöver tas med Trafikverket och vägsamfälligheten i god tid innan 
arbetena påbörjas. 

 
Kommentar: 

• Verksamhetsutövaren kommer att kontakta berörda fastighetsägare beträffande 
tillgänglighet till vägar och ersättningsfrågor. 

 

Lennie Elfinsson, Burseryd-hult 1:1 och Burseryd-hult 1:13, Maria Creutzfeldt, Burseryd-

hult 1:1, Stefan Mårtensson, Svanabo 1:1, Gilbert och Karin Svärd, Käringebacka 1:1 

(bilaga 10) 
(4 likalydande skrivelser) 

• Ett nytt samrådsmöte bör ordnas där representanter för kommunen och länsstyrelsen är 
närvarande. 

• Ett vindkraftverks vindupptagningsområde får inte inkräkta på annans mark utan 
medgivande från berörd markägare. 

• Förutsätter att angränsande marker till vindkraftverken kan nyttjas utan inskränkning. 

• Uppfyller vindkraftverken de hälso- och säkerhetskrav som gäller? 



   
• Ifrågasätter fotomontagen. 

• Önskar bullermätningar som utförs av oberoende part. 

• Ingen boende ska behöva störas av ljus från verken. 
 
Kommentar:  

• Gislaved kommun var kallad till samrådsmötet i Burseryds församlingshem. Samråd har 
skett tidigare med länsstyrelsen och med Gislaveds kommun.  

• Begreppet vindupptagningsområde finns inte definierat i juridisk mening men brukar 
användas vid frivilliga överenskommelser i vissa fall. 

• Säkerhetsavstånden påverkar inte pågående markanvändning. Samtliga verk är försedda 
med isvarningssystem som stoppar verken när is bildas på vingarna. Återstart sker när 
utetemperaturen stiger över 2,0°C samt att isen är borta från vingarna. Tiden för avisning 
är beräknad utifrån utetemperaturen mm. Verken kommer inte återstartas först när 
tidsperioden för avisning är klar.  

• De vindkraftverk som planeras här uppfyller alla hälso- och säkerhetskrav.  

• Fotomontagen är utförda i programmet Windpro med rätt objektiv och noggrant 
kontrollerade parametrar. 

• När, var och hur ljudmätningar ska utföras fastställs i tillståndsbeslutet och kommer att 
övervakas av tillsynsmyndigheten. 

• Flyghinderbelysningen är en viktig säkerhetsdetalj. Och dess utformning bestäms av 
gällande bestämmelser. 
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2016-12-21 Fredrik Tavitian 

FR Ramström Vind AB 

Rådmansgatan 7 

114 25 Stockholm 

 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk på fastigheterna 

Hökargården 1:1, Burseryd-Hult 2:30 och Guaström 1:4 Gislaveds kommun 

 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Halmstad flygplats. 

 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

 

Analysen består av två delar; 

 

Del 1:  Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

 

Del 2:  Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 
  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 705713-01-96 

                                                                    
1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2016-083888 
Ärendenummer 
Ä-2016-005012 
 
Ert datum 2016-12-01 
 
 
Handläggare 
Andersson, Niclas 
011-192051 
niclas.andersson@lfv.se 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Hökargården 1:1   6340061 397306 154 230 384 
Hökargården 1:1   6340450 397802 164 230 394 
Burseryds-Hult 2:30   6341371 399176 174 230 404 
Guaström 1:4   6341608 399890 182 230 412 

 
 
Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 
 
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 
 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 

 
 

  

http://www.forsvarsmakten.se/
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

 
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X  

DME  X  

NDB  X  

Radaranläggning  X  

Radioanläggning  X  
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)  
 
 
LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)   X  

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

 

Karta: Planerat etableringsområde (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA X  
Inom Halmstad flygplats MSA-ytor 
Ingen påverkan.   

Vektoreringshöjd  X    

Holding  X    

Racetrack, Baseturn  X    

Intermediate segment  X    

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

SID    

STAR    

Omnidirectional departure    

 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE YTOR (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
Niclas Andersson  
 
För Rikard Ståhl 
Gruppchef, Externa Produkter 
 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Halmstad flygplats 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
. 

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats.  

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av 

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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Datum Beteckning  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

                           

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA Emily Larsson, 08-788 

93 22, emily.larsson@mil.se 

                  

Vindkraftsremiss i tidigt skede avseende projekt Frostnäs 

inom fastigheten Höhargården 1:1, Burseryds-Hult 2:20, 

Guaström 1:4, Gislaveds kommun, Jönköpings län  
         

          

         

Detta är ett preliminärt besked till ett vindkraftsföretag. Beskedet ges i ett tidigt skede av ett 

vindkraftsprojekt och anger om det för närvarande föreligger konflikt med riksintressen eller 

områden av betydelse för totalförsvarets militära del. 

 

Detta svar är inget samråd enligt 6 kap miljöbalken eller avseende bygglovsansökan enligt 

Plan och bygglagen (PBL). Vid eventuell kommande prövning enligt miljöbalken måste 

sökanden genomföra föreskrivet samråd med förnyat yttrande från Försvarsmakten. 

Bygglovsansökan skickas på remiss till Försvarsmakten från kommunen. 

 

Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra på uppförandet av fyra vindkraftverk på 

nedan angivna positioner (RT90 2,5 GonV). Beräknad totalhöjd för vindkraftverken är 230 m. 

 

 
 

Detta yttrande gäller dock bara ovan angivna positioner och höjd. Flyttas positionen i någon 

riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny 

remiss. 
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Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 veckor före 

resningen skall en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 6 

kap 25 §. 

 

Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. 

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

Eliasson, Martin 

Tjf. Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

 

 

 

 

Sändlista 
Ramström Vind 

genom Fredrik Tavitian  fredrik.tavitian@ramstrom.se 

 

För kännedom 

FMV AL Led Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS. Kvartal 4 2018. Sammanställning/statistikrapport   
26 individrapporter till IVO totalt. 

7 individrapporter SoL Äldreomsorg varav 5 verkställda.  

3 individrapporter SoL Omsorg om personer med funktionsnedsättning varav 3 verkställda. 

16 individrapporter LSS Omsorg om personer med funktionsnedsättning varav 9 verkställda och 2 avslutade.  
 

Verksamhetsområde Typ av bistånd Datum 

för 

gynnande 

beslut 

Skäl till att beslutet inte har 

verkställts 

Beslut som 

verkställts efter 

att tidigare ha 

rapporterats som 

ej verkställt 

Ärendet har 

avslutats utan 

att verkställas  

SoL Äldreomsorg: 7 individrapporter varav 5 verkställda.  

 

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180131 Beslut i SU 181011 avvaktades. Sedan 

inväntades svar från privat 

utförare/boende gällande köp av plats. 

Den enskilde hade korttidsplats under 

tiden.  

190212  

SoL Äldreomsorg Växelvård 180308 Den enskilde tackade nej till erbjudande 

180924.  

181114  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180523 Den enskilde tackade nej till erbjudande 

180821 och 181108 

190127  

SoL Äldreomsorg Kontaktperson 180627 Tilltänkt kontaktperson fanns. Ett första 

möte mellan den enskilde och tilltänkt 

kontaktperson genomfördes innan 

verkställighet. 

181109  

SoL Äldreomsorg Dagverksamhet 180914 Avvakta verkställighet pga anhörigs 

sjukdom.  

  

SoL Äldreomsorg Dagverksamhet 180924 Avvakta verkställighet enligt den enskildes 

önskan.  

  



SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180927 Den enskilde tackade nej till erbjudande 

181113. 

190206  

Verksamhetsområde Typ av bistånd Datum 

för 

gynnande 

beslut 

Skäl till att beslutet inte har 

verkställts 

Beslut som 

verkställts efter 

att tidigare ha 

rapporterats som 

ej verkställt 

Ärendet har 

avslutats utan 

att verkställas 

SoL Omsorg om personer med funktionsnedsättning: 3 individrapporter varav 3 verkställda. 

SoL Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Dagverkssamhet  171221 Den enskilde vistades en längre tid på 

sjukhus.  

 

181114  

SoL Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Kontaktperson 180620 Den enskilde tackade nej till erbjuden 

kontaktperson 180920.  

190125  

SoL Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Kontaktperson 180806 Tilltänkt kontaktperson finns. Ett första 

möte mellan den enskilde och tilltänkt 

kontaktperson ska genomföras innan 

verkställighet 

190221  

Verksamhetsområde Typ av bistånd Datum 

för 

gynnande 

beslut 

Skäl till att beslutet inte har 

verkställts  

Beslut som 

verkställts efter 

att tidigare ha 

rapporterats som 

ej verkställt 

Ärendet har 

avslutats utan 

att verkställas 

LSS Omsorg om personer med funktionsnedsättning: 16 individrapporter varav 9 verkställda och 2 avslutade.  

 

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

Bostad för vuxna 160708 Den enskilde har tackat nej till erbjudande 

161226, 170711, 171110, 171214. Den 

enskilde kommer att erbjudas plats i ny 

planerad gruppbostad hösten 2018. Inflytt 

har fördröjts.  Nämnden har tidigare 

190201  



avgett yttrande till IVO.  

 

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Kosttidsvistelse 170720 Lämplig stödfamilj utreddes. Erbjöds 

korttidsplats 171220 under tiden men 

vårdnadshavare önskade avvakta till 

stödfamilj erbjuds 

190123  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Korttidsvistelse 171002 Den enskilde vistades på sjukhus efter 

skada. När den enskilde var återställd 

erbjöds nytt datum för verkställighet 

190125  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Korttidsvistelse 180112 Lämplig uppdragstagare saknades tidigare.  181109  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Personlig assistent 180201 Den enskilde har flyttat till annan 

kommun.  

 181219 

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

Daglig verksamhet 180313 Den enskilde har tackat nej till erbjudande 

och har istället själv ordnat en 

praktikplats.  

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Bostad för vuxna 180410 Ledig bostad saknas 

 

 

 

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Korttidsvistelse 180511 Tilltänkt stödfamilj var under utredning 181201  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Korttidstillsyn 180524 Beslutsdatum är 180524 men beslutet 

gällde från 180816 under lovdagar 

181105  

LSS Omsorg om 

personer med 

Kontaktperson 180601 Den enskilde ville avvakta verkställighet 

pga sjukhusvistelse 

181009  



funktionsnedsättning 

 

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Kontaktperson 180605 Lämplig uppdragstagare saknades tidigare.  181130  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Daglig verksamhet 180612 Den enskilde har kontakt med AF om ev. 

anställning med lönebidrag och vill därför 

avvakta med verkställighet 

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Kontaktperson 180626 Lämplig uppdragstagare saknas.   

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Bostad för vuxna 180731 Den enskilde vill inte längre ha insatsen.  190228 

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Kontaktperson 180823 Tilltänkt kontaktperson fanns. Ett första 

möte mellan den enskilde och tilltänkt 

kontaktperson genomfördes innan 

verkställighet 

190110  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

 

Bostad för vuxna 180920 Ledig bostad saknas   

 



Protokoll, fört vid årsmöte med Länskommittén av Sveriges Nationaldag i Jönköpings län

(organisationsnummer 802516-9700) den 11 mars 2019, klockan 15.00 på Länsstyrelsen.

Närvarande:
Helena Jonsson, landshövding tillika ordförande

Hans Henriksson, vice ordförande, Gislaveds kommun

Perolof Kallings, sekreterare

Lena Wahlgren, kassör
Anders Hulusjö, Jönköpings kommun

Inger Gustavsson, Liberalerna
Sotiris Delis, Moderaterna

Rolf Johnson, Liberalerna

Jan Erik Persson, Smålands ldrottsförbund/valberedningen

Gunnar Bergman, Smålands Idrottsförbund/valberedningen

Håkan Bredin, revisor
Bengt Samuelsson, Aneby kommun

Lena Sumeelrea, Jönköpings kommun

Per Danielsson, Sävsjö kommun

Kurt Johansson, Nässjö kommun

Carina G. Hördegård, Vetlanda kommun

Pernilla Jovanovic, Mullsjö kommun

§1. Välkommen. Öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Justeringspersoner

Att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Jan Erik Persson och Håkan Bredin.

§3. Verksamhetsberättelse för år 2018

Sekretaren redogjorde för verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till handlingarna.

§4. Ekonomisk redovisning för 2018

Kassören redogjorde för resultat och balansräkning för år 2018. Av redogörelsen framgick att

Länskommittén avslutat sina räkenskaper med o i årets resultat och avslutat alla bankkontakter.

Noterades att årets resultat uppnåtts tack vare ett bidrag från Länsstyrelsen på 6.343 kronor.

§5. Revisorernas berättelse

Revisor Håkan Bredin läste upp revisionsberättelsen. Av den framgick att revisorerna tillstyrkte att

resultat- och balansräkningen fastställs samt att arbetsutskottets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för

den tiden revisionen omfattar.

§6. Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade bevilja arbetsutskottets ledamöter ansvarsfrihet.

1 anslutning till beslutet tackade ordföranden kassören Lena Wahlgren och revisorn Håkan Brediri för

deras framgångsrika insatser för att reda upp Länskommitténs ekonomi som kommit i oordning i

anledning av att tidigare kassören plötsligen avled.

§7. Avveckling av Länskommittén

Som beslutades vid ajournerat årsmöte med Länskommittén den 1 november 2018 och redogjorts /‘

för i senare korrespondens med huvudmännen föreligger förslag om att avveckla Länskommittén. :E.

/ 4
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Ordföranden erinrade om att anledningen föreslagen nedläggning är bristande intresse och uteblivna

ekonomiska bidrag till länskommitténs arbete.

Ordföranden redogjorde för ett sammanträde nyligen med alla Sveriges landshövdingar, vid vilket

Riksdages Talman hade närvarit. Denne är ordförande i “Stiftelsen Sveriges Nationaldag”. De

närvarande hade diskuterat aweckling av Länskommittéer i ett flertal län. Det konstaterades att

detta förvisso innebär att man stryker ett administrativt led i handläggningen men att kommunerna i

stället tar över densamma. Talmannen underströk sin vilja och ambition att förstärka festligheterna

kring Nationaldagen.

Efter denna redovisning diskuterade årsmötet förslaget om nedläggning. BLa. konstaterades att

byalag och andra sammanslutningar i flera kommuner numera anser att den 5juni är en

“Nationaldagsafton” och på så sätt förtydligar Nationaldagen och dess innebörd.

Årsmötet beslutade enhälligt att Länskommittén av Sveriges Nationaldag 1 Jönköpings län, med

omedelbar verkan, skall läggas ned.

§8. Ev. överblivna tillgångar

Länsstyrelsen beslutade 2018-10-29 att belopp som ej färbrukats, av det bidrag som Länsstyrelsen

ställt upp med, skall återbetalas. Då, som framgår av §4, Länskommittén har nollresultat för

verksamhetsåret, konstaterades att det inte finns något att återbetala.

§9. Arkivfrågan

Då Länsstyrelsen har att övergripande ansvar för kommittéverksamheten beslutades att

Länskommitténs samtliga arkivalier skall överlämnas till densamma. Sekreterare och v. ordf. lämnade

under årsmötet över flera kollin med handlingar.

§10. Handläggare
Årsmötet beslutade uppdra åt ordföranden, v. ordföranden och sekreteraren att handlägga ev.

ärenden som kan bli aktuella framöver.

§11. Övriga frågor
Rolf Johnson tackade v. ordf., Hans Henriksson, för dennes mångåriga arbete som ordförande i

Arbetsutskottet.

Ordföranden tackade Hans Henriksson och Perolof Kallings samt övriga i AU för gagrierika insatser i

Länskommittén.

§12. Avslutning
Då intet mera fanns att avhandla förklarade ordföranden årsmötet avslutat klockan 15.30.

Vid protokollet: -

fr8J/
Perolo Kallings (1

: ‘

Jan Erik Persson Håkan Bredin

/



Stor oro bland lärare och annan personal på Vuxenutbildningen på 

Gislaveds gymnasium 

I Gislaveds kommun finns det långt framskridna planer på att bygga en ny organisation där 

vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska ingå i en egen 

förvaltning som man tills vidare kallar ”Jobb Gislaved”. Kommunstyrelsen ska fungera som 

ansvarig nämnd fram till 2021. Målet är att alla ska samverka för att få så många som möjligt i 

arbete och minska på försörjningsstödet (det handlar i nuläget om ca 250 personer), men det 

finns många frågor som ännu behöver besvaras. 

 

Varför har man inte varit transparent med vad som är i görningen och börja med att ge 

information till berörda och därefter göra en utredning av hur vi arbetar idag och vad som krävs 

för att åstadkomma en förbättring? Bara en sådan sak som att man kallar det för: Översyn av 

arbetsmarknadsinsatser har gjort att många inte har prioriterat detta bland allt annat. Om man 

hade förstått att det handlar om en stor omorganisation så hade t.ex. lärarfacken reagerat 

snabbare. 

 

Även om det har ordnats workshops i sista stund (den 20/3 och 1/4) med utsedda personer från 

de olika verksamheterna och fackliga representanter som har bidragit med fakta, erfarenheter 

och reflektioner så har inte detta tagits tillvara. På den sista workshopen skulle flera förslag till 

omorganisation presenteras, men väl på plats lades bara ett fram. Deltagarna fick uppgiften att 

göra en SWOT-analys på en väldigt översiktlig modell som inte förklarade hur beställar- och 

utförarfunktionen är tänkt att fungera. Ingen fick se förslaget innan workshopen så man hade 

inte heller någon chans att förankra och diskutera det med de som blir berörda. Var finns den 

demokratiska processen i detta?  

 

Bråttom är det också. Den nya organisationen ska igång den 1 januari 2020 – mitt under läsåret 

för oss som arbetar i skolan. Kommunledningen verkar dock vara säker på att den nya 

organisationen kommer att röstas igenom av politikerna. Den 20 mars publicerades nämligen 

en platsannons där man söker en ny barn- och utbildningschef och när man i annonsen beskriver 

barn- och utbildningsförvaltningen lyser vuxenutbildningen med sin frånvaro.  

 

Det finns nu en farhåga bland personal på vuxenutbildningen att det kan bli fråga om 

uppsägningar och upphandling i förslaget till omorganisation. Idag kan elever fullgöra sin 



utbildning från SFI och genom hela systemet inom kommunal vuxenutbildning där behöriga 

och kompetenta lärare och annan personal samverkar kring eleven. Om vuxenutbildningen 

läggs ut på anbud blir det flera olika aktörer och då finns det stor risk för att kvalitén minskar. 

De som står längst ifrån arbetsmarknaden behöver trygghet i sina studier och har svårt att 

självständigt klara distansstudier. Det finns forskning på att läraren är den största faktorn för 

eleverna att lyckas med sina studier.  

 

Det som också är bekymrande i förslaget till ny organisation är att detta sker så snabbt – bara 

på några månader och det är tveksamt om kommunen har insikt i vad detta kommer att innebära 

när det gäller verksamheterna i allmänhet, ekonomi, sekretess och andra lagar som styr. 

Anmärkningsvärt är att det inte har inte gjorts någon risk- och konsekvensanalys av en jurist 

vad gäller de olika lagar som socialtjänsten och skolan styrs av. 

 

Vi tycker verkligen inte att det är motiverat att satsa så mycket på att bygga en helt ny 

organisation utifrån underlaget. Det kommer troligen att kosta mycket mer än vad det kan ge. 

Om förslaget går igenom så kommer alla att behöva lägga energi på att hantera den nya 

organisationen istället för att fokusera på att utveckla samarbetet för att få fler i arbete. Vårt 

förslag är att behålla nuvarande nämnder och ha en övergripande styrgrupp på chefsnivå. Vi 

vill ha kvar befintliga arbetsgrupper under styrgrupper som SAMIN. Styrgruppen ska vara en 

kopplad samverkansgrupp med externa aktörer.  

 

Kommunen bör styras på ett tryggt och säkert sätt men det är inte de känslorna som infinner sig 

i nuläget. För en hållbar kommun kräver vi att man tar hänsyn till den demokratiska processen, 

förankrar beslutet hos berörda parter och slopar spelet för gallerierna! 

 

Personal på vuxenutbildningen i Gislaved 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2019-03-19     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §38    Dnr: SN.2019.12   8.7.1  

 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2018  

 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och överlämnar statistisk 

redovisning till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

till kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.  

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna, rapportera alla 

gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 

då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när 

ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan att 

verkställas. Till IVO har nämnden lämnat 26 individrapporter för kvartal 4 2018.   

 

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport som 

redogör för hur många beslut som inte har verkställts, samt hur många beslut 

som inte har verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2019 

 Kvartal 4 2018 sammanställning statistikrapport 

Socialnämndens arbetsutskott den 5 mars 2019, § 16  

  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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