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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Vårt gemensamma mål är att vi, våra 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn skall 
få leva i en värld där luften går att andas 
och vattnet drickas. Vi har ett ansvar att 
skapa förutsättningar för detta. Därför är 
det så viktigt att vi följer upp hur vi klarar 
vårt uppdrag. Även om vi har bra strategier 
och handlingsplaner för miljö, klimat - och 
energifrågor är det viktigt att dessa också 
omsätts i handling. Vi kan i årets bokslut 
konstatera att vi inom några områden tagit 
tydliga steg framåt men också att det inom 
andra områden står still eller till och med blivit 
lite sämre. Jag kan inte nog betona vikten av 
att enträget fortsätta på den rätta vägen mot 
en friskare miljö och bättre klimat. Vi har ju 
bara en jord och den skall få förutsättningar 
att fortsätta existera. Det kan vi klara om vi 
alla gör vår lilla del av jobbet.

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Jessica Johansson
Sonia Denkiewicz
Bengt-Göran Ericsson
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Gislaveds kommuns miljöbokslut är ett 
underlagsmaterial till kommunens årsredovisning som 
beskriver kommunens samlade miljöarbete under 
2015. Miljöbokslutet syftar till att ge en överblick 
över vad som hänt under året och uppmärksamma 
vilka områden vi gör bra ifrån oss på och vilka 
vi behöver jobba mer aktivt med. Miljöbokslutet 
redovisar kommunens miljöarbete utifrån de nationella 
miljömålen för att harmonisera med regionalt och 
nationellt miljöarbete. Gislaveds kommuns miljöarbete 
berörs av 14 av de 16 nationella miljömålen. 
Undantagna är miljömålen Storslagen fjällmiljö och 
Hav i balans samt levande kust och skärgård. En 
indelning av miljömålen har gjorts i fyra grupper; 
Klimat, luft och hälsa, Vatten, God bebyggd miljö och 
Landskap, djur och växter. Utöver detta finns också 
ett avsnitt om Övrigt miljöarbete och projekt samt 
Framtid. I miljöbokslutet görs också bedömning utifrån 
ett kommunalt perspektiv över måluppfyllelsen för 
några av miljömålen eller för delar av miljömål. I slutet 
redovisas nyckeltal samt avfallsmängder. Avslutningsvis 
gör vi en framåtblick där vi beskriver de största 
utmaningarna vi står inför i vårt fortsatta miljöarbete.

 INLEDNING
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VÄXTHUSGASUTSLÄPP
Växthusgaser är gaser i atmosfären som bidrar till 
att medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste 
växthusgaserna är koldioxid, metan, lustgas och 
fluorföreningar. På klimatmötet i Paris bestämdes det 
att vi måste jobba mot en maximal uppvärmning på 
2°C och sträva efter 1,5°C. Regeringen håller på att 
ta fram riktlinjer för hur vi ska arbeta nationellt och 
regionalt utifrån dessa nya mål. 

Under 2015 har en ny handlingsplan för klimat- 
och energistrategierna i Gislaveds kommun 
tagits fram. Där finns åtgärder inom områdena 
förnybar energiproduktion, energieffektivisering, 
transportsektorn, samhällsplanering/utveckling samt 
driftsäkerhet/energiförsörjning. Handlingsplanen syftar 
till att vi ska nå klimatmålen kommunen satt upp inför 
2020 respektive 2050. De viktigaste klimatmålen är: 

- 2020: Utsläppen av koldioxid ska vara högst 2,5 ton    
            per capita. 

- 2050: Energin för uppvärmning och transporter  
             inom Gislaveds kommun ska utgöras av 100%  
 fossilbränslefri energi.

Koldioxid är den växthusgas vi släpper ut allra 
mest utav, men då de övriga växthusgaserna har 
en högre förmåga att bidra till växthuseffekten har 
även de stor påverkan även om vi släpper ut mindre 
av dem (se diagram 1). För att kunna jämföra olika 
växthusgaser använder man sig utav något som 
kallas koldioxidekvivalent. Den visar till exempel 

Nationella miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö.

begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans 
påverkan på 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.

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Den totala mängden utsläpp av växthusgaser 
fortsätter att minska, medan mängden koldioxid 
ökat. Den stora utmaningen är att ställa om till en 
fossilbränslefri fordonsflotta i kommunen.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE 
Det har under året tagits fram en ny handlingsplan 
som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser 
inom den kommunala organisationen. Vi behöver 
dock bli bättre på att jobba mer utåtriktat med 
frågorna för att minska utsläppen totalt, främst vad 
gäller transportsidan.

 

att metan är 25 gånger starkare än koldioxid och 
lustgas är 298 gånger starkare. Man multiplicerar 
antal kilo växthusgas med ekvivalenten för att få fram 
motsvarande växthusgas i koldioxid. 

Den totala mängden växthusgaser fortsätter minska 
något. Från 141 881 ton år 2012 till 140 000 ton år 
2013. Det ger en mängd på 4 875 kg per invånare. 
Vi har inget mål för den totala mängden växthusgaser 
per invånare, utan bara för koldioxid. Detta är något vi 
behöver titta på i nästa klimatstrategi då växthusgaser 
totalt ger en bättre helhetsbild än att bara mäta 
koldioxidmängder.

MILJÖMÅL

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

Koldioxid 66% 

Metan 19% 

Lustgas 11% 

Flourerade 
kolväten 4% 
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 0,20% 
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Diagram 1: Utsläpp av växthusgaser i Gislaved 2013
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Av den totala mängden växthusgasutsläpp står 
koldioxiden för 66% och övriga för 34%. Utsläppen 
av koldioxid har ökat från år 2012 till år 2013. 
Kommunens mål till år 2020 är 2 500 kilo koldioxid 
per invånare. Idag ligger vi på 3 248 kilo så vi 
behöver arbeta ännu mer aktivt med att minska 
koldioxidutsläppen (se diagram 2). Det mesta av 
koldioxidutsläppen kommer från transportsektorn så 
det är där vi måste fokusera framåt.

Vad gäller utsläpp i utlandet orsakade av svensk 
konsumtion finns inga kommunala siffror att få 
fram. Det är dock väldigt viktigt att belysa även de 
växthusgaser vårt beteende ger upphov till även i 
andra länder, då detta är ett globalt problem. Under 
de senaste tjugo åren har andelen utsläpp som sker 
i andra länder orsakad av vår svenska konsumtion 
ökat med 50%. Under samma period har våra 
inhemska utsläpp orsakade av konsumtion minskat 
med 30%. Detta kan förklaras med att vår konsumtion 

av importerad mat har ökat. Importerade livsmedel 
och framför allt nötkött står för de största utsläppen 
av växthusgaser, de har de senaste åren gått om 
transporter. Samtidigt har den svenska produktionen 
av varor och tjänster blivit alltmer klimatvänlig 
de senaste åren vilket har gjort att de inhemskt 
producerade utsläppen har minskat. Ska vi få ner 
utsläppen från vår livsmedelskonsumtion behöver vi 
minska mängden nötkött och mjölkprodukter och när 
vi äter kött välja klimatsmart svenskt kött.

RESANDE I GISLAVEDS KOMMUN
Transportsektorn är den sektor som med god marginal 
står för den största delen av koldioxidutsläppen i 
kommunen. Resandet i kommunen fortsätter att öka 
(se tabell 1). Trots detta minskar mängden levererade 
drivmedel något (se diagram 3, s. 9). Detta beror 
troligtvis på att fordonsflottan blivit mer bränslesnål, 
men ändå ligger Gislaved under riksgenomsnittet när 
det gäller andel miljöbilar. I december 2015 fanns 36 
elbilar registrerade i Gislaveds kommun. Av dessa 
tillhörde sex stycken Gislaveds kommun. Ska vi nå vårt 
mål med en fossilfri fordonsflotta behöver resandet 
minska till förmån för kollektivtrafik och cykel, samtidigt 
som bilarna behöver bli mer bränslesnåla och köras på 
alternativa drivmedel som el, biodiesel, biobensin eller 
etanol. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta är en 
av de största utmaningarna vi står inför idag.

RESANDE I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN
Buss och cykel
Gislaveds kommun jobbar kontinuerligt med att 
minska antalet resor som görs med bil i tjänsten 
för att istället öka andelen resor med kollektivtrafik 
och/eller cykel. Det finns både vanliga cyklar och 
elcyklar på flera arbetsplatser för tjänsteresor inom 

Körsträcka mil per invånare
2012 2013 2014

Riket 658 652 662
Jönköpings län 720 718 728
Gislaveds kommun 771 773 797
Norrbottens län 752 751 758

TRAFIKENS MILJÖPÅVERKAN
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Diagram 2: Utsläpp av koldioxid i antal kilo per   
invånare
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användas i tjänsten. Under året har 150 stycken resor 
genomförts (se tabell 3). Detta är en minskning med 
76 resor från föregående år. Det är svårt att säga vad 
minskningen kan bero på. Vi behöver därför göra 
någon form av aktivitet, marknadsföra eller lyfta fram 
användningen av korten så att de blir mer aktuella 
igen. 

Miljöbilar
Kommunens organisation hade totalt 113 personbilar 
och 50 lätta lastbilar 31 december 2015. Av dessa 
var 79 personbilar och elva lätta lastbilar miljöbilar. 
Totalt var 55% av alla bilarna miljöbilar vilket visar en 

Andel miljöbilar 2015
Riket 18%
Jönköpings län 17%
Gislaveds kommun 16%
Gislaved kommunal förvaltning 55%

Andel miljöbilar 2014 (ny 21 mars)
Riket 18%
Jönköpings län 17%
Gislaveds kommun 16%
Gislaved kommunal förvaltning 47%

ökning från föregående år (se tabell 2). De etanolbilar 
som finns i kommunens bilpool tankades till 87% med 
etanol. Andelen miljöbilar drivna med gas är de som 
dominerar (se tabell 4).  

Körsträckor
Antal körda mil totalt inom den kommunala 
organisationen har återigen ökat sedan föregående år 
med 12 046,6 mil. Under året kördes totalt 
341 502,6 mil (se diagram 4, s 10). 

Antal körda mil med förvaltningsbil var totalt 
242 848,3 mil år 2015. Detta är en ökning med 

tätorten. Socialförvaltningen har under året köpt in fler 
elcyklar. Det finns även två elcyklar på utlåning som 
verksamheterna kan låna för att prova på hur det är att 
ha en egen elcykel. Låneperioden är på sex månader 
per verksamhet. Elcyklarna har varit utlånade under 
hela året och fler står på kö. Under sommaren lånades 
även en av kommunens cyklar ut till Smålandsstenar 
för att personalen skulle ta sig fram smidigt 
mellan verksamheterna i Hörsjöns friluftsområde, 
skateanläggningen och sim- och sporthallen.
För att underlätta för kommunanställda att åka 
kollektivt finns det 13 stycken reskort för kollektivtrafik 
utspridda på ett antal platser i Gislaved som kan 

Antal miljöbilar per drivmedel 2013 2014 2015
Gas 25 28 42
Etanol 35 33 30
El 1 1 6
Diesel 10 9 11
Bensin 0 0 1

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

Kommunens organisation Antal resor
Kommunstyrelseförvaltningen 28
Bygg- och miljöförvaltningen 14
Socialförvaltningen 82
BUN kontoret 20
Kulturförvaltningen 5
Tekniska kontoret 1

Diagram 3: Levererade mängder drivmedel i Gislaved Tabell 2: Statistik miljöbilar 

Tabell 4: Antal miljöbilar per drivmedel

Tabell 3: Antal resor med kollektivtrafik 
inom kommunens organisation
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28 624,6 mil från föregående år. Socialförvaltningen, 
bygg- och miljöförvaltningen, fastighetsförvaltningen, 
kulturförvaltningen, tekniska kontoret och 
kommunstyrelseförvaltningen har kört mer med 
förvaltningsbilarna under år 2015 än föregående år (se 
diagram 5). 

År 2014 kördes 2 720 mil med hyrbilarna medan det år 
2015 kördes 3 925 mil. Detta ger en ökning på  
1 205 mil. 

Körda mil i tjänsten med egen bil var 69 563 mil 
år 2015. Körningen har ökat med 2 412 mil från 
föregående år. Räddningstjänsten är den förvaltning 

som ökat mest när det gäller körning med egen bil 
från år 2014 till år 2015. Förklaringen är att det under 
året har utbildats fler deltidsbrandmän, befäl och 
tillsynsförrättare på olika platser i landet. Tidigare 
år har bil från förvaltningen använts för resor med 
konsekvensen att det blivit brist på tjänstebilar dagtid. 
Antal körda mil med bilpool år 2015 var 25 165 medan 
antalet körda mil år 2014 var 45 360. Detta är en 
minskning med 20 195 mil vilket motsvarar 44,5%. 
Detta beror på att fastighetsnämnden dels tagit beslut 
om att lönsamheten i bilpoolen behöver ses över, 
vilket gett effekten att bilar utplacerade i kommunen 
som inte använts så mycket tagits bort från bilpoolen 
och istället blivit förvaltningsbilar. Vissa bilar i bilpoolen 

bokades månadsvis av socialförvaltningen. Det togs 
då beslut om att även dessa skulle bli förvaltningsbilar 
istället. Därför har körsträckorna för bilpoolen minskat 
medan socialförvaltningen ökat antal körda mil.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi 
behöver arbeta mer aktivt för att minska bilkörandet 
i den kommunala förvaltningen till förmån för buss 
och tåg. Vi behöver också ta ställning till hur vi ska 
jobba med bilpoolen respektive förvaltningsbilar 
framöver. Det är oroväckande att körning med egen 
bil, hyrbil och förvaltningsbil ökar medan resande 
med bilpoolen och kollektivtrafik minskar. Det har 
varit en allmän uppfattning att det varit svårt att hitta 
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lediga bilpoolsbilar under året, vilket kan ha lett till en 
ökning av användning av egen bil i tjänsten. Vi behöver 
även öka andelen miljöbilar ytterligare. I den nya 
handlingsplanen för klimat- och energistrategerna togs 
delmålet till 2017 att 69% av fordonen ska ha 0 gram 
koldioxidutsläpp per kilometer och/eller vara fossilfria.

Resande med tåg och flyg
Antalet resor gjorda med tåg år 2015 var 410 stycken. 
Under året har även ett antal resor blivit genomförda 
med flyg. Dessa uppgår till 59 stycken. Detta är 
första gången vi följer upp statistik vad gäller tåg- och 
flygresor inom den kommunala verksamheten. Det 
finns därför inga tidigare siffror att jämföra med. 

UTVECKLINGSARBETE KRING FÖRNYBARA 
DRIVMEDEL
Kommunen tog år 2015 beslut om att fortsätta 
medverkan i Green Chargeprojektet. För den nya 
projektperioden satsar Green Charge inte bara på 

att öka andelen elbilar, utan fokus ligger på alla 
bilar med förnybart bränsle. En viktig del i den nya 
projektperioden kommer också vara att jobba med 
infrastrukturlösningar för elladdning, så kallade 
intelligenta stolpar för att kunna ladda och ta betalt på 
ett enhetligt sätt i hela södra Sverige. Kommunen har 
genom medverkan i projektet åtagit sig följande: 
- 50 fossilfria fordon (el, etanol, biogas etc) under     
   projekttiden i hela kommunen
- En bilpool (minst fyra fordon) med enbart fossilfria 
   fordon
- Grön infrastruktur, minst en mack/station för varje 
   tillgängligt förnybart drivmedel som minst tio fordon 
   kan köras på i kommunen (t ex biogas, 
   snabbladdning, etanol, vätgas)
- 10 ytterligare publika laddplatser för elfordon

Vi har under året arbetat med handlingsplanen för 
klimat och energistrategin 2015-2017. Där finns ett 
flertal åtgärder med för att öka andelen förnybara 

  drivmedel i kommunen. Åtgärderna lyder som 
  följande:
År 2015
- Försöksprojekt: Byta ut dieseln som används   
  av tekniska kontoret på Mårtensgatan mot EcoPar. 
År 2015-2017
- 2-3 elmackar (snabbladdningsstationer) i kommunen  
  samt vidareutveckling av laddstationer eller 
  laddstolpar.
År 2017
- Mål att vara 69% fossilfria, 80% personbilar och lätta 
  lastbilar som har 0 gram koldioxidutsläpp per 
  kilometer och/eller som är fossilfria. 

Sponsring elbil
Under året har Gislaved Energi inlett ett nytt samarbete 
med Anderstorps Sportklubb (ASK) Handboll. 
Istället för traditionell sponsring har Gislaved Energi 
valt att under säsongen låna ut en elbil till klubbens 
olika ändamål. ASK har tillsammans med GARO 
även investerat i en semisnabb laddstolpe belägen 
vid sporthallen i Anderstorp för att underlätta 
användningen av elbilen. Laddstolpen kan också 
användas av besökare som kommer till sporthallen 
eller skolan. ASK vill på detta sätt visa medlemmar och 
skolelever vid Åsenskolan och Ekenskolan att de vill 
vara aktiva för en bättre miljö.

Bilen lånas ut till föreningen augusti 2015 till maj 
2016. Projektet ska sedan utvärderas av Gislaved 
energi för att se om det är ett samarbete som kan 
passa fler föreningar. 80% av Gislaveds energis 
marknadsföringsbudget går till lokala föreningar.

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

Elbil
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EcoPar 
Under fyra månader hösten år 2015 genomfördes ett 
försöksprojekt på tekniska förvaltningen som gick ut 
på att under en testperiod prova drivmedlet EcoPar, ett 
biodrivmedel framtaget för dieselmotorer. Drivmedlet 
tillverkas ur ”syntetgas”, vilket är en blandning av 
vätgas och kolmonoxid. Syntetgasen kan bland annat 
framställas av biomassa, biogas och naturgas. En 
stor fördel med EcoPar är att drivmedlet kan köras 
i alla typer av tunga dieselmotorer utan att någon 
anpassning behöver göras. Bränsleförbrukningen 
sänks med i genomsnitt 5-10%. Genom att använda 
drivmedlet EcoPar istället för vanlig diesel sänks 
koldioxidutsläppen med 30-50%. 

Efter försöksprojektets slut gjorde tekniska 
förvaltningen en utvärdering. Slutsatserna som dragits 
är att drivmedlet inte har några väsentliga nackdelar 
mer än att det är något dyrare per liter. Då drivmedlet 
förvarats i en tank vid förrådet på Mårtensgatan sparas 
tid och pengar långsiktigt genom att till exempel inte 
behöva åka till en mack och tanka. Användningen 
utgör inte någon skada på miljön och det är ingen 
skillnad på motorprestanda när det gäller EcoPar 
och diesel. Deltagarna i försöksprojektet har över lag 
varit nöjda med användningen av EcoPar. Tekniska 
förvaltningen ser positivt på att fortsätta använda sig av 
biodiesel även i framtiden.

ENERGIANVÄNDNING I KOMMUNEN SOM 
HELHET
Kommunen har som långsiktigt mål till år 2050 att all 
energi för uppvärmning och transporter ska utgöras 
av 100% fossilfri energi. Vi har också ett mål att år 
2020 ska 20% av den tillförda energin produceras i 
kommunen. För att få bort de fossila bränslena som 
används inom områdena uppvärmning och transporter 
pågår arbete på flera olika fronter. 

ÖPPNA JÄMFÖRELSER FÖR ENERGI OCH 
KLIMAT ÅR 2015
Under hösten fick vi resultatet i den öppna jämförelsen 
Energi och klimat 2015 – byggnader och transporter i 
kommun och landsting som bygger på inrapporterade 
siffror i samband med energieffektiviseringsstödet 
2009-2014. Gislaveds resultat var en positiv 
överraskning. Vad gäller energianvändning i 
kommunala lokaler och bostäder har vi minskat 
energianvändningen med 16,8% under perioden. 
Målet var 5%. Därmed hamnade vi på en andraplats i 
länet. Vad gäller förnybar energi i byggnader ligger vi 
på 98% förnybart år 2014 jämfört med 55% år 2009. 
Där hamnar vi på tredjeplats i länet. 

På transportsidan har vi ökat från 28% miljöbilar år 
2009 till 47% år 2014. Här hamnar vi på tredje plats i 
länet. Vad gäller energiprestanda på bilarna hamnar vi 
istället näst sist i länet med 69 kWh per 100 km. Detta 
indikerar att vi har en fordonspark med många stora 
bilar med hög bränsleförbrukning. Vi hade ett uppsatt 
mål på en energibesparing på 10% för transporter, 
men nådde bara upp till 6% minskning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
energieffektiviseringsåtgärderna under perioden 
2009-2014 varit framgångsrika och gett ett bättre 
resultat än väntat. Det vi behöver jobba mer med är 
transportsidan där vi måste fortsätta omställningen till 
miljöbilar drivna med fossilfria drivmedel.

ENERGITILLFÖRSEL GISLAVEDS KOMMUN 
Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna 
beställt nya energibalanser för år 2013 (se diagram 
6, s 13). De tidigare uppgifterna är från år 2011. 
Energitillförseln totalt har minskat med 60 GWh. 
Den mest markanta förändringen som kan ses är 
minskningen av oljeanvändningen från 387 GWh år 
2011 till 317 GWh år 2013 samt ökningen av mängden 
biodrivmedel från 21 GWh år 2011 till 27 GWh år 
2013. Orsaken är främst att låginblandningen av 
biodrivmedel, främst i diesel, har ökat under perioden. 
Att den totala mängden bränsle till transportsektorn 
minskat beror troligtvis på att fordonsparken blivit 
bränslesnålare, då körsträckan per invånare är 
oförändrad under perioden. Användningen av 
biobränsle har ökat från 84 GWh från år 2011 till  
97 GWh år 2013, vilket dels kan förklaras med ökad 
fjärrvärmeutbyggnad dels med att 2013 var ett kallare 
år än 2011. Biogas finns tyvärr inte med i diagrammet, 
vilket beror på att det inte finns tillräckliga kommundata 
att få tag på och heller inte statistik om värmepumpar.

ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER
Tekniska förvaltningen har börjat använda LED-
belysning till gatubelysning. Samtliga nyinvesteringar 
är LED. Under året har inventering av samtliga 

ENERGIANVÄNDNING OCH PRODUKTION
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Diagram 6: Sankey-diagram (flödesschema) över energitillförsel
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elljusspår i Gislaveds kommun gjorts. Inventeringen 
har legat till grund för en handlingsplan som innebär 
att fritidsnämnden ämnar byta ut armaturer på 
två elljusspår per år. Utbyte av kvicksilverlampor 
är av högsta prioritet, därefter utbyte av 
högtrycksnatriumlampor. 

Under 2015 har Vitsippans äldreboende anslutits 
till fjärrvärmen och gasabonnemanget avslutats. 
Nyckelpigans förskola har konverterats från olja 
till värmepump. Därmed är endast brandstationen 
i Burseryd och Hörsjöbadet helt upvärmda med 
olja. Brandstationen i Burseryd ska säljas och man 
tittar nu på alternativa energislag för Hörsjöbadet i 
Smålandsstenar för att få bort oljepannan så snart som 
möjligt.

ENERGIRÅDGIVNING
Kommunen har en energirådgivare anställd på 
halvtid. Energirådgivarens uppgift är att arbeta 
aktivt mot allmänheten för att ge stöd och råd till 
energieffektivisering och förnybar energiproduktion. 
Energirådgivarna i länet hade en monter på villamässan 
där information gavs om energieffektivisering i hemmet. 
På Affärsracet i Anderstorp hade Gislaved och 
Gnosjö en gemensam monter med information om  
energikarläggningschecken samt energikartläggning. 
Energirådgivaren har också medverkat internt i 
kommunen med att utarbeta förslag till handlingsplan 
för klimat- och energistrategierna. 

Under året har ett erbjudande gått ut till föreningarna  
om möjlighet att få energirådgivning, besök har gjorts 

hos Atletklubben. Energirådgivaren har deltagit vid 
klimatveckan. Rådgivning till privatpersoner har skett 
vid ett tiotal enskilda tillfällen och energirådgivaren 
deltar aktivt i arrangemang och utbildningar som 
förekommer inom regionen. 

FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION 2013
Produktionen av förnybar energi är inte särskilt 
omfattande i kommunen. Den förnybara produktionen 
står för cirka 10% av den totala energitillförseln till 
kommunen. Kommunens mål är att den förnybara 
energiproduktionen år 2020 ska vara 20% av den 
tillförda energin. En fortsatt utbyggnation av fjärrvärmen 
kommer att reducera naturgas- och oljeanvändningen 
inom kommunen. Den fjärrvärme som produceras i 
kommunen består till största delen av bioenergi från 
lokalt skogsbruk. Det som räknas som bioenergi 
är det skogsmaterial, som utöver det som går till 
fjärrvärmen, tas ut från skogen i kommunen. När det 
gäller vattenkraft är utbyggnadsmöjligheterna mycket 
begränsade och skulle inte ge särskilt stort tillskott till 
energiproduktionen i förhållande till den miljöpåverkan 
som en utbyggnad medför. Ska målet nås till år 2020 
måste vindkraftverk samt fler solceller etableras i 
kommunen samtidigt som vi behöver minska vår 
energiförbrukning.

Vindkraft
I slutet av året uppfördes de första vindkraftverken 
i Gislaveds kommun. Det är ett lokalt initiativ 
Klämman Vind AB, med bland annat det kommunala 
energibolaget Gislaved Energi AB som delägare, som 

har byggt och tagit i drift två vindkraftverk på höjden 
Klämman cirka 4 km nordost om Reftele. Verken har 
en totalhöjd på 200 m och beräknas producera 
24 GWh el per år. 

Vindkraftsfrågorna har varit i fokus under 2015 
då tillstyrkansprocesser för tre olika parker varit 
aktuella. EONS vindkraftpark Palsbo och Vattenfalls 
vindkraftpark Grönhult tillstyrktes av kommunen medan 
tillstyrkansprocessen för Kraftös park Tranhult avbröts 
då bolaget drog tillbaka sin ansökan. 

Sedan 2009 har 13 olika vindkraftsprojekt varit aktuella 
i kommunen och etableringen av vindkraft i kommunen 
verkade i ett inledande skede bli omfattande. Så har 
inte blivit fallet då sex projekt fått slutgiltigt avslag 
i prövningen, avbrutits eller, i ett fall, har bygglovet 
gått ut. Ytterligare fem befinner sig fortfarande i ett 
prövnings- eller överprövningsläge och två objekt har 
fått tillstånd. Ett av dessa, Klämman, har nu uppförts. 

Främsta anledningen till att vindkraftsetableringar har 
fått avslag i prövning i kommunen är förekomst av 
hotade fågelarter. Kunskapen om fågelförekomsterna 
har inte varit tillräckligt känd för att avstyrka 
projekten i inledningsstadiet utan har klarlagts 
genom de undersökningar och inventeringar som 
legat till grund för miljökonsekvensbeskrivningarna i 
prövningsprocessen. Även det allmänna kunskapsläget 
om vindkraftens påverkan på fåglar har ökat och fått 
till följd att bedömningar av påverkan på fågelbestånd 
har skärpts. Flera av de stora parker som har varit 
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eller fortfarande är aktuella har också varit föremål 
för omfattande diskussion från närboende. Oron för 
buller och skuggning, påverkan på landskapsbild och 
försämrade fastighetsvärden är några av de orsaker 
som förts fram mot etableringar av vindkraft.

Fjärrvärme
Under 2015 såldes 33 GWh i Gislaveds energis 
fjärrvärmenät i kommunen, en ökning från 2014 med 
2 GWh. Energimixen består nu till nästan 100% av 
förnybart bränsle.

Nya fjärrvärmeinstallationer under året:
-Vitsippans ålderdomshem, konverterat från gas.
-Dollarstore, butik på Smålandiaområdet.
-Installation av en rökgaskondensering på börjades  
  hösten 2015 i panncentralen i Mossarp Gislaved, 
  driftsättning slutet januari 2016.
-Företaget NEOVA har under året sökt och 
  fått pengar från Klimatklivet för att anlägga en 
  fjärrvärmeanläggning i Smålandsstenar.

15 KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

Vindkraft, sökta tillstånd och byggda verk

Byggda
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2. Luxaflex Scandinavia AB/f.d. Metallhyttan,   
    Anderstorp
3. Impregneringsanläggningen i Norlida, norr om    
    Gislaved
4. EMAB, Erlandssons Metallfabrik AB, Anderstorp
5. Enoc System AB, Älgarem, norr om Anderstorp

Ytterligare 45 objekt finns för närvarande i 
riskklass 2, stor risk. Av dessa utgör 24 stycken 
användare av trikloretylen, tri, sex stycken kemiska 
ytbehandlingsindustrier, fem kemtvättar och 
två plastindustrier samt ett antal enstaka andra 
verksamheter som bensinstation och skrothandel. 
Bland de objekt som inte är riskklassade återfinns 
ett drygt 30-tal äldre deponier. Förorenad mark kan 
innebära risker för hälsa och miljö men utgör också 
ett stort hinder mot möjligheten att använda mark 
för nya ändamål, exempelvis bostadsbyggnation. I 
Anderstorpsområdet innebär mängden misstänkt 
förorenad mark negativa konsekvenser för ortens 
utveckling.      

Några av de objekt som har varit aktuella under året 
är arbete med att ta fram ett förslag för återställning 
av Västbo Transports tidigare anläggning och förslag 
till växtsanering av ett förorenat markområde i 
Anderstorp. Samtidigt pågår också ett arbete för att 
utveckla efterbehandlingsarbete kring Anderstorpsån 
tillsammans med Nissans vattenråd, länsstyrelse och 
Gnosjö kommun.

Vidare har kommunen erhållit statsbidrag för och 
genomfört en huvudstudie till efterbehandlingen av 

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Vi har stora problem med förorenade områden 
i kommunen och har också börjat titta på vilka 
kemikalier och hormonstörande ämnen vi blir utsatta 
för i vardagen.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Under året har en miljöombudsutbildning med tema 
kemikalier genomförts. Ett nytt åtgärdsprogram för 
Hälsans miljömål har kommit med flera åtgärder inom 
giftfri miljö. En projektplan för det fortsatta arbetet har 
tagits fram. Det har också getts ekonomiska resurser 
till två tjänster som under två års tid, med start 2016, 
ska arbeta med att inventera förorenade områden 
och deponier.  Sammanfattningsvis så har de första 
stegen tagits mot ett mer samordnat och organiserat 
arbete men konkreta åtgärder saknas ännu. 

MILJÖMÅL
giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den bio-
logiska mångfalden. Halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen 
är nära bakgrundsnivåerna.

OLYCKOR
Två incidenter har rapporterats till bygg och 
miljöförvaltningen under året. En tankbil började på 
grund av snö och halka vid påfyllnad av cisterner på 
Q-Star i Anderstorp glida nedför en slänt. Slangarna 
lossade från sina fästen i mackens anslutningar och 
både diesel och bensin rann ut. Senare bedömdes 
att totalt 300 liter runnit ut vilket togs omhand. En 
brand inträffade på JRAB i Gislaved. Plastavfall hade 
självantänt och branden kunde släckas relativt snabbt. 
Släckvattnet kunde tas omhand och inget nådde 
Nissan.

FÖRORENADE OMRÅDEN
Förorenade områden utgör ett av kommunens största 
miljöproblem. I kommunen finns drygt 500 misstänkt 
förorenade områden. Av dessa har 111 studerats 
närmare och riskklassats. Fem objekt finns i 
riskklass 1, mycket stor risk:
1. Lacko, Anderstorp

MILJÖFARLIGA UTSLÄPP OCH OLYCKOR

Tankbil i Anderstorp som läckte bensin och diesel på grund av 
halka.
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Lacko i Anderstorp. Grundvattnet i anslutning till Lacko 
är starkt förorenat av trikloretylen vilket fått till följd att 
flera enskilda vattentäkter i närområdet är obrukbara. 
Företaget har försatts i konkurs och fastigheten 
har lämnats herrelös. Tekniska kontoret sköter via 
statsbidragsfinansiering den skyddspumpning som 
hindrar föroreningarna att sprida sig. Syftet med 
huvudstudien är att hitta långsiktiga lösningar på hur 
området ska kunna saneras.   

RADON
Radon i hus kan komma från marken, 
byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är 
näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till 
lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i radonhus 
och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är 
risken. För rökare är risken särskilt stor. 

Bygg- och miljönämnden har under 2015 fortsatt 
arbetet med undersökningar och åtgärder av radon i 
flerbostadshus. I kommunen finns närmare 20 bolag 
med tillsammans ca 3 500 hyreslägenheter. Som ägare 
till flerbostadshus är man skyldig att utföra egenkontroll 
av sin verksamhet. I egenkontrollen ingår bland annat 
mätning av radon för att förvissa sig om att halterna 
inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m³. Vid högre halter 
har fastighetsägaren skyldighet att åtgärda dessa. 
Senast år 2020 ska radonhalter underskrida 
200 Bq/m³ luft enligt miljömålet ”God bebyggd miljö”. 

Under 2015 har radonmätningar i drygt 160 fastigheter 
gjorts och redovisats. Av dessa har tolv fastigheter 
haft för höga radongashalter. Åtgärder har gjorts i tio 

KLIMAT, LUFT OCH HÄLSA

av dessa. Mätning av ytterligare 190 fastigheter ska 
göras, där flertalet har påbörjats under hösten. Under 
2016 kommer ytterligare arbete inom området att 
krävas.
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SKYDD AV DRICKSVATTEN OCH 
VATTENTÄKTER
Under året har processen med att bilda 
vattenskyddsområde för Bolmen fortsatt. Det är 
Sydvatten AB som via Bolmentunneln försörjer 
16 kommuner i Skåne med dricksvatten. Ett förslag till 
avgränsning och skyddsföreskrifter har presenterats 
och varit ute på samråd hos kommunerna och 
berörda runt sjön. Sydvatten har efter remissrunda och 
överläggningar med vägledande myndigheter aviserat 
att förslaget kommer att omarbetas.
I den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket under året 
genomfört för väg 26, sträckan Smålandsstenar 
– Gislaved, ingår åtgärder för att säkerställa 
Smålandsstenars vattentäkt. I det inledande arbetet 
var sträckningen Villstad – Gislaved men utökades 
söderut för att omfatta också vattentäkten. Gislaveds 
kommun har under året också antagit en VA-
policy där huvudinriktningen är att den allmänna 
vattenförsörjningen i kommunen ska baseras på 
grundvatten och att skyddet av vattentäkter ska ha 
företräde gentemot andra intressen.

ANDERSTORPSÅN
Anderstorpsån är ett av Nissans större biflöden, 
avrinningsområdet är cirka 190 km stort och omfattar 
delar av både Gnosjö och Gislaveds kommuner. Inom 
Anderstorpsån avrinningsområde har funnits och 
finns många metallindustrier. Utsläpp och deponier 
i anslutning till dessa har under lång tid påverkat 
vattenkvaliteten i områdets sjöar och vattendrag. Det 
är främst förhöjda metallhalter som förekommer. På 
senare år har också lösningsmedlet trikloretylen, tri, 

påträffats i grundvatten i området. Den främsta källan 
till föroreningar bedöms vara förorenade marker och 
sediment. Ån bedöms av vattenmyndigheten inte ha 
vare sig god ekologisk eller kemisk status. 

Ett samarbete mellan Nissans vattenråd, länsstyrelsen 
och Gislaveds och Gnosjö kommuner har etablerats 
i syfte att arbeta gemensamt för att förbättra 
vattenkvaliteteten i ån. De senaste genomgripande 
utvärderingarna av ån gjordes för drygt 15 år sedan. 
Därför har länsstyrelsen åtagit sig att göra en 
kunskapsuppdatering kring föroreningsbelastningen 
av ån samt kompletterande provtagningar under det 
kommande året. Vattenrådet och kommunerna avser 
att tillsammans göra en förstudie kring hur saneringen 
av förorenade områden kan påskyndas, samordnas 
och utvecklas. Förstudien kommer att inledas under 
2016 om finansieringsfrågorna kan lösas. 

Nationella miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning

  VATTEN

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Kommunens grundvattenkvalitet bedöms som 
relativt god baserat på fortfarande ett begränsat 
kunskapsunderlag. Generell påverkan av försurning 
finns och oroväckande indikationer av påverkan från 
förorenade områden samt risker med vägar.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Arbetet med att skydda kommunala 
grundvattentäkter går framåt. Samordnat arbete med 
VA-planering pågår.

MILJÖMÅL 
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.

Förorenade områden i Anderstorp
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ENSKILDA AVLOPP OCH 
AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Inventering av enskilda avlopp i kommunen har 
pågått sedan 2010. Syftet är att lokalisera de 
avloppsanläggningar som inte håller godtagbar 
standard. Målet är att generellt höja standarden för 
att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda 
avlopp. Arbetet inleddes i den sydöstra delen av 
kommunen och genomförs områdesvis. Under 2015 
har etapp tre inletts, vilket sträcker sig västerut fram 
till Smålandsstenar. Enkäter har skickats till ca 400 
fastighetsägare och två inledande informationsmöten 
har hållits i Reftele föreningsgård. Cirka 270 enkätsvar 
har kommit in, vilka har granskats, bedömts och 
besvarats. Under 2015 har drygt 150 beslut om 
enskilt avlopp tagits. Merparten av dessa tillstånd 
har getts till fastigheter som har bedömts bristfälliga 
i avloppsinventeringar. Arbetet är långsiktigt och 
kommer att pågå under flera år. I Gislaveds kommun 
finns omkring 3 200 enskilda avlopp, där ca 1 600 är 
byggda före 1974.

KOMMUNALA VA-PLANEN 
Under 2015 fortsatte arbetet med den kommunala 
VA-planeringen. Syftet är att ge en heltäckande 
och långsiktig planering för hela kommunens VA-
försörjning, alltså både inom och utanför nuvarande 
verksamhetsområden. VA-planeringen ska ge 
förutsättningar för all kommunal verksamhet inom 
sakområdet, det vill säga för huvudmannaskap för 
allmänt VA såväl som för myndighetsutövning och 
kommunal planering. VA-planen ska vara ett styrmedel 
med syfte att genomföra åtgärder inom VA-försörjning 

 

på ett hållbart och effektivt sätt.

Under 2015 antogs en VA-policy av 
kommunfullmäktige som innehåller de övergripande 
strategierna för hur vatten- och avloppsfrågor 
ska hanteras. I policyn finns bland annat 
prioriteringsgrunderna för utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp och inriktningsbeslut kring 
exempelvis skydd av vattentäkter, dagvattenhantering, 
samverkan med grannkommuner och utveckling av 
informationsarbetet kring VA-frågor. 

Vidare så arbetades under året ett förslag till 
VA-plan fram och samråddes. Planen innehåller bland 
annat hur det fortsatta arbetet med inventering av 
enskilda avlopp ska bedrivas, vilka områden som 
är prioriterade för utbyggnad av kommunalt VA och 
vilka större enskilda vattentäkter som ska ha ett 
formellt skydd.  Ett planförslag beräknas bli antaget av 
kommunfullmäktige under första kvartalet år 2016. 

KALKNING OCH BIOLOGISK ÅTERSTÄLLNING
Kalkningsverksamheten har genomförts som planerat 
under året (se diagram 7, s 20). Totalt spreds 
2 622 ton kalk varav 737 ton kalkstensmjöl direkt 
i sjöar med båt och 38 ton med doseraren i 
Våthultströms kraftstation. Med helikopter spreds 819 
ton optimix direkt i sjöar och 1 027 ton optimix på 
våtmarker.

Den vattenkemiska kalkningsmålsättningen, pH inte 
under 5,6 eller 6,0 beroende på vilka naturvärden 
som finns i sjön eller ån, följs årligen upp genom 

VATTEN

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

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Arbetet med vattendom i Rasjön har fortsatt under 
2015. Ett samarbete för att höja statusen på 
Anderstorpsån har inletts. I övrigt går åtgärdsarbetet 
på sparlåga.

MILJÖMÅL 
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. 

Förorenade områden i Anderstorp
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Måluppfyllelse kalkning  

ansökan om tillstånd för fiskvägen lämnats in till mark- 
och miljödomstolen. Kompletteringar har också gjorts 
av ansökan efter förfrågningar från domstolen. Vidare 
har funktionen hos den i Radaholm anlagda fiskvägen 
utretts. Utredningen visar att fiskvägen behöver 
omkonstrueras för att få avsedd effekt.  

LONA-PROJEKTET GÄDDFABRIK I 
STENGÅRDSHULTASJÖN
Stengårdshultasjöns fiskevårdsområdesförening 
har ansökt om LONA-bidrag för att anlägga en 
”gäddfabrik”. En av sjöns viktigare gäddleklokaler, 
belägen vid sjöns västra strand (Tåbo), har under 
de senaste årtiondena blivit alltmer igenvuxen och 

vattenprovtagning på 77 olika lokaler. Ett femtiotal 
av lokalerna provtas 2-3 gånger per år medan övriga 
provtas minst 6 gånger per år. Provtagningen görs 
vid högflöden. Måluppfyllelsen under 2015 har varit 
god. 88% av de målpunkter som utvärderas uppfyller 
pH-målsättningen vilket är en klar förbättring jämfört 
med föregående år. Anledningen är i första hand 
att 2015 var ett torrt år med mindre nederbörd än 
normalt. Nerdragningar har gjorts i kalkmängder för 
att inte överdosera vilket medför att känsligheten för 
nederbördsvariationer ökat.  

Arbetet med biologisk återställning har under år 2015 
i huvudsak gällt frågan om Rasjöns reglering där 

%

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.

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

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
På lokal nivå är kalkningsverksamheten den 
viktigaste åtgärden för att minska effekterna av 
ytvattenförsurning. Kommunen har en väl utvecklad 
kalkningsverksamhet med en hög uppnådd 
målsättningsnivå, 88% för 2015. Dock finns ett hot 
från minskade statliga anslag.

MILJÖMÅL 

Diagram 7: Måluppfyllelse kalkning, redovisat i procent
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minskat i omfattning och därmed flera arter kopplade 
till den. Fågel (vadarfåglar) och groddjur är exempel på 
organismgrupper som gynnas. Totalt sett stärks den 
biologiska mångfalden av att strandängen restaureras 
då det är en hotad och av människan kraftigt påverkad 
habitattyp. Om bidrag beviljas genomförs projektet 
under 2016.

Område 1 i norr är den primärt tilltänkta ytan med 
prioritet 1, eventuellt tillkommer även den södra 
ytan, område 2 som har prioritet 2 (se karta nedan). 
Områdena är på nästan 1 ha vardera.

 

fungerar idag inte längre som reproduktionslokal. 
Området som är på ca 2 ha består av gamla tegar 
som tidigare brukades som betesvall. Under vårarna 
översvämmades området vilket gav upphov till 
utmärkta lekområden för fisk. Syftet med projektet 
är att återskapa områdets funktion både som lokal 
för fiskreproduktion och jordbruksmark i form av 
strandbete. 

Tillgängliggörandet av lekområdet kommer stärka 
sjöns fiskbestånd och öka beståndens motståndskraft 
mot förändringar i miljön. Anläggandet av 
”gäddfabriken” har även andra positiva effekter för 
växt- och djurlivet kring sjön då denna typ av habitat 

Stengårdshultasjön

BEDÖMNING MÅLUPPFYLLELSE 
Direkt övergödda vattenområden finns i de sydöstra 
delarna av kommunen samt i Hestrasjön i Broaryd. 
Lokala problem med bristfälliga avloppsanläggningar 
är vanliga i hela kommunen.

BEDÖMNING ÅTGÄRDSARBETE  
Genom arbetet med att ta fram en ny VA-plan får 
vi en långsiktig planering på konkreta åtgärder. 
Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter.

MILJÖMÅL 
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.

Kalkning med helikopter Karta över området och den planerade gäddfabriken. 
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KOMMUNOMFATTANDE ÖVERSIKTSPLAN
Den nya kommunomfattande översiktsplanen 
beräknas att bli antagen i december år 2016. Under 
året har framförallt ett stort antal underlag färdigställts 
och vissa reviderats. Underlagen är tematiskt inriktade 
och de som tillkommit under året är:  
-Förorenade områden, ger en översiktlig helhetsbild av 
  var det finns förorenade områden och riskklassningar 
  av dessa.
-Vatten, en samlad nulägesbeskrivning gällande grund- 
  och ytvatten med statusklassningar för vatten och 
  vilka utmaningar vi står inför för att uppnå målen.
-Vindkraft, en beskrivning av vad det innebär med 
  vindkraft, en landskapsanalys och utpekade områden 
  som är olämpliga för etablering.
-Risker, ett kapitel om ett förändrat klimat ingår och 
  beskriver vilka problem som kan uppstå och hur 
  klimatet kommer bidra till akuta situationer i 
  samhället.
-Klimat, beskriver mer omfattande förändringar 
  av klimatet och hur det i ett kommunalt perspektiv 
  kommer förändra förutsättningarna för fysisk 
  planering och samhällsplanering.  

Utöver de har ett underlag om Byggande tagits 
fram och underlaget för LIS (Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) reviderats.

INFRASTRUKTUR
Insatserna under 2015 kännetecknas av mycket stort 
engagemang och arbete med frågorna kring standard 
samt gods- och persontrafikering på Halmstad-Nässjö 
järnväg (HNJ). Halmstad, Hylte, Gislaved och Värnamo 
kommuner har tillsammans med de båda regionerna 
och näringslivet haft hearings med myndigheter och 
företrädare för riksdagen. Med GNAB som ansvarig 
och med Halmstads hamn som ytterligare en tydlig 
aktör har en utredning kring HNJ-banans möjligheter 
och behov vad gäller godstransporter påbörjats. 
Frågan om att behålla och utveckla tågtrafiken på 
HNJ-banan i stället för risk för avveckling 2018 är tätt 
knuten till arbetet med infrastrukturfrågorna och har 
också varit en prioriterad och engagerad fråga under 
2015.

Bevakning och deltagande i möten samt skrivelser 
i frågor kring Sverigeförhandlingen och om de nya 
stambanornas, Europabanan och Götalandsbanan, 
planering för sträckningar, stationslägen och 
tillgänglighet med anslutningar har haft hög prioritet.
En åtgärdsvalsstudie för riksväg 26 på sträckan 
Smålandsstenar - Gislaved, har tagits fram tillsammans 
med Trafikverket och kan utgöra ett gott inspel 
till kommande nationella planeringsomgångar för 
infrastrukturen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Under 2015 har det i kommunen gjorts totalt 
534 959 resor med kollektivtrafiken. Utav dessa  
var 167 849 resor gjorda med skolkort och 
367 110 exklusive skolkort (se diagram 8). Den totala 
ökningen av kollektivtrafikresor sedan föregående år är 
40 905 vilket motsvarar en ökning med 8,3%. Antalet 
resor gjorda med kollektivtrafiken har sakta men säkert 
ökat de senaste åren. På grund av tidigare felaktiga 
siffror har vi tidigare trott att vi har nått vårt mål med 
att öka antalet resor med kollektivtrafiken (exklusive 
skolkort) med 60% jämfört med 2006 års nivå. Antalet 
resor med kollektivtrafiken (exklusive skolkort) uppgick 
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Diagram 8: Resor med och utan skolkort
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KOMMUNIKATIONER
bara till 53,7% år 2015, för att nå 60% skulle resandet 
behöva öka med 15 060 resor. Vi har fortfarande en bit 
kvar men förhoppningsvis kommer vi nå målet år 2016.

För de som bor på landsbygden mer än en kilometer 
till närmaste hållplats finns det möjlighet till ”närtrafik”. 
Detta innebär resa tur och retur till en gatuadress i 
någon av kommunernas tätorter. Det går även att åka 
till närmaste hållplats utefter någon av Länstrafikens 
busslinjer. Resandet med närtrafiken har minskat från 
föregående år med 419 resor (se tabell 5).

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
I kommunens gång- och cykelvägsstrategi som antogs 
år 2014 finns uppsatta mål för ökad användning av 
cykel och för minskat antal cykelrelaterade olyckor 
och skador. I tillhörande handlingsplan för utbyggnad 
av gång- och cykelvägar anges vilka sträckor som 
bedöms vara prioriterade. Under 2015 har utbyggnad 
skett utefter handlingsplanen på följande sträckor:
En cykelväg har byggts på Mårtensgatan mellan 
Gislaveds energi och Stinsgatan och i samband med 
det har man gjort energibesparande åtgärder och 
belysningsarmaturer har bytts till LED. Vägen har 
smalnats av och numera parkerar man längsmed 
vägen. Utmed gatan har även en del gröna ytor 
tillkommit, gräs, buskage och träd. Säkerheten 

Resande med Närtrafiken i Gislaveds kommun
2013 2014 2015
1351 1570 1151
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för fotgängare och cyklister har förbättrats 
betydligt. Ny gång- och cykelväg är byggd utmed 
Nennesmovägen från Stötabogatan till Långgatan 
i Anderstorp. Gång- och cykelväg är byggd utmed 
Torggatan till Haghultsområdet i Smålandsstenar. 
Totalt har det byggts 1150 meter cykelvägar 2015. 
Under sommaren 2015 genomfördes i samarbete 
med kulturförvaltningen och tekniska kontoret ett 
konstprojekt med syfte att lyfta fram cykeln och 
cyklingens betydelse i samhället genom gatukonst av 
konstnären Peter Gibson - Roadsworth på gång- och 
cykelvägarna.  

GOD BEBYGGD MILJÖ

KULTURHISTORISK VANDRINGSLED TUSKEBO
Arbetet med en vandringsled runt Tuskebosjön som 
visar natur- och kulturhistoriska platser resulterade i 
en välbesökt invigning den 9 maj. Arbetet påbörjades 
under 2011 men lades på is fram till 2013. Projektet 
har genomförts i samarbete med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. Kompletterande informationsskyltar 
har beställts och kommer placeras ut under våren 
2016. Att föra ut information kring våra kulturmiljöer 
är betydelsefullt, det ger allmänheten en möjlighet 
till kunskapsinhämtning om kultur- och närmiljön 
samtidigt som folkhälsoaspekter tillvaratas. 

LÄNSGEMENSAM POLICY KULTURMILJÖ
Arbete med en länsgemensam policy för hantering 
av kulturmiljöns värden vid hantering enligt plan- och 
bygglagen med länsstyrelsen som ansvarig fortsätter. 
Tjänstemän från Gislaveds kommun har deltagit i 
arbetsgruppen. Arbetet har pågått sedan 2014.

ÖP16 OCH KULTURMILJÖ I PLANERINGEN
Ett övergripande kulturmiljöunderlag till den 
nya översiktsplanen togs fram i oktober 2015. 
Kulturmiljövärden är ett av de allmänna intressen 
som en kommunal översiktsplan har att ta hänsyn till. 
Kulturmiljö och kulturarv är en resurs för hållbar

KULTURMILJÖ

Gammal husgrund vid Tuskeboleden
Gatukonst längs cykelvägen i Gislaved.

Tabell 5: Närtrafik
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NÄRNATURGUIDER
LONA-projektet Närnaturguider som 
pågick mellan 2012 och 2013 
slutredovisades under våren 2015. 
Syftet med projektet är att locka 
kommuninvånarna ut i naturen. 
Sju guider med tips på tätortsnära 
utflyktsmål har tagits fram och spridits 
till bibliotek, bokbuss, SFI, föreningar,
 turistbyråer, affärer, idrotts-
anläggningar med mera. Guiderna finns på fyra 
språk (svenska, engelska, finska och SKB (serbiska/
kroatiska/bosniska) och är också tillgängliga på 
webben. Närnaturguiderna är uppskattade och under 
hösten trycktes fler exemplar av de guider som tagit 
slut. 

NATUR- OCH KULTURSTIG NISSAN
Natur- och kulturstig Nissan har använts för en 
aktivitet inom regionens projekt ”Kultur på recept” – 
en arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 
stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller 
långvarig smärta.

SKOGSBRUK
Den kommunala skogen
Kommunen äger ca 1 950 ha mark varav 1 360 ha 
produktiv skogsmark. Skogen är certifierad enligt FSC 
och PEFC´s standard och skogsbruket bedrivs med 
hänsyn till friluftsliv, naturella och kulturella värden. 
Detta kan exempelvis innebära att vi inte kalhugger 
skogen nära samhällen, att vi försöker ta fram 
kulturminnen som växt igen och att vi tar så mycket 

ekologisk, social och ekonomisk utveckling. 
Kulturmiljövärden kan ge förutsättningar för att utveckla 
attraktiva boende- och livsmiljöer. Det kan handla om 
identitetsskapande värden i bebyggelsens utformning 
eller i landskapets karaktärsdrag eller om kommunens 
attraktivitet som besöksmål. Ett par av de saker 
som tas upp är byggnader och byggnadsmiljöer, 
industrimiljöer och områden med landskapsbild och/
eller bebyggelse med kulturhistoriskt värde.

Kommunen är en av de viktigaste aktörerna för 
att nå en hållbar utveckling avseende kulturmiljöns 
värden och har stor möjlighet att själv styra hur 
kulturmiljövärden ska utvecklas som resurs. 
Kommunens arbete kring planarbete, främst 
detaljplaner, har under 2015 strukturerats om och 
kulturmiljöfrågorna har fått en tydligare plats i detta 
genom plangrupp samt projektgrupper för respektive 
planer.

FÖRSTUDIE TILL NATUR- OCH 
KULTURMILJÖPROGRAM
En förstudie påbörjades under hösten 2015 för att 
utreda behov, tillvägagångsätt, tidsåtgång, resurser 
och finansiering för ett natur- och kulturmiljöprogram. 
Programmet kommer att hjälpa kommunen att ta 
tillvara de värdefulla miljöerna på ett ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbart sätt och vägleda hur de ska 
kunna utvecklas till en resurs. Programmet kommer att 
kunna bidra till att de nationella, regionala och lokala 
natur- och kulturmiljömålen tas tillvara.

Lähiluonto-opas  
Gislaved

Jättiläistammi, joka sijaitsee Henjan ja Hultin välillä (6)

Nature guide  Reftele

Giant elm tree at Reftele cemetery (3)

TÄTORTSNÄRA NATUR
Tillgängligheten till naturupplevelser i de 
tätortsnära skogarna har under året förbättrats 
genom ungdomsprojektarbete i samverkan 
med arbetsförmedlingen och kommunens 
arbetsmarknadsorganisation. Röjnings- och 
gallringsåtgärder som gjorts har utförts med noggrann 
risplockning för att göra det lättare att röra sig ute i 
markerna.

Tekniska kontoret har med hjälp av ungdomarna inom 
KUL, Kommunalt Ungdomslyft och OSA-laget byggt 
ett antal grillplatser i anslutning till pulkabackarna 
under vintern, en vid Jonsbo nya lekplats i Anderstorp, 
efter önskemål av de boende i området, en vid 
Åtteråsskolan och en vid Falkvägen i Smålandsstenar. 
Ungdomarna i laget har själva konstruerat och tillverkat 
bänkar och bord. Även i den övre delen av Seths 
Hage, närmast Karl-Johansgatan i Gislaved, byggdes 
en grillplats eftersom den gamla var i så dåligt skick. 
När snön kom var det mycket uppskattat att åka pulka 
och elda för värme och korvgrillning.

Invigningsgrillning i Seths hage. Från vänster: byggarna 
Kim Ingemansson, Peter Andersson, Joakim Hillstav, Tarek 
Ukic och Ola Jonasson.

NÄRNATUR

GOD BEBYGGD MILJÖ



25

hänsyn som vi kan till stigar i naturen. Det kan också 
visa sig genom att vi ger barn möjlighet att träffa de 
som jobbar i skogen och titta på skogsmaskinerna när 
vi gör jobb nära förskolor och skolor.
Under år 2015 gjordes två större naturvårdshuggningar 
på sammanlagt 13 ha för att skapa ek och lövskogar 
nära Anderstorp. Vidare slutavverkades 5 ha barrskog 
väster om Nissastigen i Gislaved. Dessa hyggen 
kommer att planteras och förhoppningsvis kan vi 
skapa en ny barrblandskog där.  Ungefär 25 ha av 
Gudrunhyggena röjdes och skogen runt några av 
elljusspåren åtgärdades för att underlätta för snön 
att komma ned i spåret samt skapa en ljusare miljö 
runt spåret, genom att granar röjdes bort, och lövträd 
gynnades. Ungefär 2 ha som blåste ned under 
stormen Sven år 2014 planterades med gran under 
året. 

FRILUFTSLIV
FEGENOMRÅDET
En ny besökskarta för Fegenområdet gavs ut under 
året. I Sandvik finns numera en enkel ställplats för 
husbilar och husvagnar intill Sandviks kyrka. Under 
hösten har en förstudie om förutsättningarna för 
anläggandet av en sammanhängande vandringsled 
runt sjön Fegen genomförts som ett gemensamt 
projekt mellan Svenljunga, Falkenbergs och Gislaveds 
kommun. Visionen är att år 2017 ska vandringsleden 
stå klar. Diskussioner har förts med Falkenbergs 
och Hylte kommuner angående Gislavedsledens 
anknytning till Hallandsleden. 

KANOTLED NISSAN
På Kanotled Nissan finns tio rastplatser med bra 
standard. Rastplatserna sköts av de berörda 
markägarna som erhåller provision från sålda 
kanotcheckar. Under år 2014 övernattade ca 400 
personer på kanotledens lägerplatser. Det är en ökning 
med ca 50 personer jämfört med år 2014.

REGIONAL CYKELLED RUNT BOLMEN
Gislaveds kommun har i samarbete med 
grannkommunerna i Smålands sjörike påbörjat en 
ansökan om regional cykelled runt sjön Bolmen. 
Projektet genomförs med hjälp av LONA-bidrag och 
pågår fram till år 2017. Inom ramen för projektet har 
en projektledare anställts som kommer att genomföra 
ansökningar och ta fram marknadsföringsmaterial. 
Visionen är att vi till säsongen år 2017 ska kunna 
öppna upp en regional cykelled runt sjön Bolmen.

Området på kartan visar de 13 ha där naturvårdshuggningar 
för att gynna ek och lövskog genomfördes under året 2015.

Ekskogen

GOD BEBYGGD MILJÖ
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de senaste fem åren. Mängderna insamlat material 
vid återvinningsstationerna är fortfortfarande under 
rikssnittet. 

År 2015 har kommunen tillsammans med fem andra 
kommuner i Jönköpings län deltagit i en gemensam 
utredning om samverkan och utökning av källsortering. 
En första del av utredningen konstaterar att det finns 
ett behov av samverkan för att klara de krav som 
kommer att ställas på den framtida avfallshanteringen. 
Utredningen konstaterar vidare att det 
insamlingssystem och den biogasanläggning som finns 

De minskande mängderna returpapper kan kopplas 
till den minskande produktionen av papperstidningar. 
Insamlat farligt avfall minskar från 29,6 kg per person 
till 28,6 kg per person. 

Den totala avfallsmängden per invånare i Gislaveds 
kommun minskar från 482 kg/person år 2014 till 
457 kg/person år 2015 (se diagram 11, s 27). 
Anledningen är huvudsakligen minskade mängder 
träavfall som är ett avfall som varierar mellan åren. Om 
träavfallet räknas bort så ligger mängden avfall kring på 
ca 390 kg/person år 2015 med svagt minskande trend 

AVFALLSHANTERING I HELA KOMMUNEN
Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört 
med 2014 minskat med 0,5 % (-33 ton) och för 2015 
uppgått till 7 249 ton (se diagram 11, s 27). Trenden är 
svagt minskande under den senaste femårsperioden. 
När det gäller mängden insamlade förpackningar finns 
två tydliga trender:
 - Insamlade plastförpackningar ökar medan insamlat 
returpapper minskar kraftigt (se diagram 9 och 10).
- Plastförpackningar blir allt vanligare samtidigt som 
vanan att också sortera ut mjukplastförpackningar 
växer. 

AVFALLSHANTERING
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hamnade på en glädjande plats 17 av landets 290 
kommuner i Håll Sverige Rents ranking för vårt arbete 
med nedskräpning. 
 
Avfallsverksamheten på tekniska 
förvaltningen har under ”Europa 
minskar avfallet”-veckan startat 
uppmärkningen av ”miljönärs-
verksamheter”. Först ut blev Röda 
korsets Kupan i Burseryd, följt av
 flera andra secondhandbutiker 
samt Gislaveds bibliotek. Miljönär
är ett begrepp och en kampanj skapat av Avfall Sverige 
som handlar om att laga, låna och återanvända. Att 
förebygga avfall innebär att man genom olika åtgärder 
minskar mängden och minskar halten av farliga ämnen 
i avfallet.
 
INTERN AVFALLSHANTERING
Ansvaret för den interna avfallshanteringen har nu 
tagits över av fastighetskontoret då det inte längre 
ses som att projektet är i utvecklingsfasen utan 
i driftsfasen. Arbetet flyter på bra men ytterligare 
utveckling av miljöstationer och liknande fortsätter 
kontinuerligt. Under året har flertal besök gjorts på olika 
verksamheter där det informerats om olika lösningar 
och arbetssätt för att optimera avfallshanteringen. 
Avtalet med JRAB har förlängts ytterligare två år och vi 
har fått ändrade rutiner kring rapportering av statistiken 
vilket effektiviserat arbetet med avfallshanteringen. 
Det har under året tagits ett centralt beslut om att 
köpa ut alla kärl och containrar från JRAB vilket också 
genomförts.

Efter många år är det nu bestämt att Gislaveds tätort 
kommer att få en centralt placerad återvinningsstation 
under 2016. Den kommer att byggas i anslutning 
till rondellen Anderstorpsvägen-Danska Vägen- 
Mårtensgatan.

Den kommunala renhållningsverksamheten har 
ansvarat för kommunens deltagande i årets 
skräpplockardagar. I kommunen deltog olika enheter 
inom skola och förskola med cirka 2 400 deltagare 
i Håll Sverige Rents kampanj. Gislaveds kommun 

i Jönköping kan utgöra grunden för en gemensam 
ökad källsortering, främsta utsortering av matavfall, i 
de sex kommunerna. Inriktningsbeslut har tagits om 
att bilda ett kommunalförbund för avfallshantering i 
regionen.

Kommunens återvinningscentraler har många 
besökare som lämnar material till återvinning. De 
fungerar idag också som en naturlig mötesplats för 
kommunens invånare. Insamlingen av farligt avfall görs 
dels på återvinningscentralerna, dels med miljöbil. 
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Kollektivtrafik

Bedömning måluppfyllelse 
Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt. 
Utmaningen är att öka gods- och persontrafik på 
järnväg.

Bedömning åtgärdsarbete 
Åtgärder genomförs löpande enligt gång- och 
cykelvägplanens åtgärdsprogram. Det sker också 
samverkan mellan flera olika aktörer för att öka gods- 
och persontrafiken på järnväg.

Avfallshantering

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

Bedömning åtgärdsarbete  
Ett flertal processer som syftar till att utveckla 
avfallshanteringen pågår, alltifrån utveckling av ett 
framtida mellankommunalt avfallsamarbete till en 
lösning på bristen av återvinningstationer i Gislaveds 
tätort. 

Tätortsgrönska

Bedömning måluppfyllelse 
I kommunens tätorter finns gott om natur- och 
grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen. 
Utmaningen ligger i att göra dess områden tillgängliga 
och attraktiva för invånarna.

Bedömning åtgärdsarbete 
En tillgänglighetsinventering är påbörjad. Ett arbete 
med att anlägga grillplatser är gjort under året. 
Hänsyn tas till tillgänglighetsfrågorna i den kommunala 
skogsskötseln. Ett stort arbete för att göra Anderstorps 
stormosse mer tillgänglig har också gjorts under året.

MILJÖMÅL
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.  
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ANDERSTORPS STORMOSSE
Anderstorps stormosse blev ett statligt naturreservat 
2009. Reservatet är nästan 2 000 ha stort och mossen 
är ett av Sydsveriges största och mest värdefulla 
myrmarksområden. Det tätortsnära läget intill Gislaved 
och Anderstorp ger en möjlighet för mer än  
15 000 personer att i sin vardag uppleva en unik 
naturmiljö. Trots detta upplevs reservatet av många 
som otillgängligt.

Våren 2015 färdigställde Gislaveds kommun 
en cyklingsbar väg genom Henja by fram till 
reservatsgränsen. Den gamla vägen över mossen 
mellan Henja och Ekenäs har under hösten 2015 gjorts 
cyklingsbar och en rastplats har anlagts utmed vägen. 
Åtgärderna har till största delen finansierats genom 
bidrag från länsstyrelsen. 

För att få till ett sammanhängande cykelstråk till och 
över mossen från både Gislaved och Anderstorp krävs 
att en ca 600 meter lång vägsträcka vid Ekenäs görs 
framkomlig med cykel. Gislaveds kommun har sökt om 
LONA-bidrag för att genomföra detta under år 2016.

Nationella miljömål: Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv

Teckenförklaring
Cykelväg

<alla andra värden>

Etapp
1

2

3

Cykelvägsrestaureringen etappvis

Cyklingsbar väg byggd /restaurerad 2015

Cyklingsbar väg byggd /restaurerad 2015

Sitg/väg som omfattas av projektansökan
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TORVTÄKTER
Under året söktes tillstånd för brytning av växttorv 
på fyra mossar i kommunen; Rastamossen söder 
om Gislaved, Stora mossen vid Ryd söder om 
Gislaved, Västra store mosse norr om Broaryd och 
Ilebomossen vid Eldhestra i kommunens sydvästra del. 
På Rastamossen och Stora mossen vid Ryd bedrivs 
torvtäkt sedan tidigare och ansökningarna handlar om 
fortsatt verksamhet. För Rastamossens del sker en 
övergång från täkt av energitorv till täkt av växttorv. På 
Stora mossen vid Ryd rör det sig om en utvidgning 
av verksamhetsområdet. På Västra store mosse och 
Ilebomossen finns ingen verksamhet i nuläget utan 
tillstånd söks för nya täkter.

Förutom de fyra tillståndsansökningarna ovan 
har samråd genomförts kring en ny torvtäkt 
på Holmebergsmossen vid Nennesmo. En 
tillståndsansökan kommer troligtvis att lämnas  
in år 2016. 

Utsikt vid fågeltornet på östra sidan om Anderstorps 
stormosse.

30
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MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR
Kommunen ska eftersträva en ständig miljöförbättring 
på de varor, produkter och tjänster som upphandlas. 
Kommunen ska i alla sina inköp och upphandlingar 
ställa relevanta miljökrav. Enbart oberoende miljö- 
och etikmärkningar ska räknas som miljömärkning 
på varor och produkter. Leverantörerna ska ha ett 
miljöledningssystem typ ISO 14001, EMAS eller eget 
dokumenterat miljöarbete. Kommunens övergripande 
policys och styrdokument ska följas. Samverkan 
med kommunens centrala miljöresurs sker inför 
samtliga upphandlingar där det är relevant. Kraven 
som ställs måste kunna följas upp och kontroller 
ska göras på om kraven efterlevs av leverantörerna. 
Upphandlingsmyndighetens framtagna miljökriterier 
är ett stöd för kommunen i arbetet med att ställa 
relevanta miljökrav.

EKOLOGISKT, RÄTTVISEMÄRKT OCH/ELLER 
NÄRPRODUCERAT
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2009 
att år 2012 ska minst 25% av livsmedel som serveras 
i Gislaveds kommun vara rättvisemärkta, ekologiska 
och/eller närproducerade. Statistik finns vad gäller 
inköp av ekologiska livsmedel samt rättvisemärkta 
produkter för organisationen, men för närproducerad 
mat finns ingen tydlig definition och därmed inte 
heller något sätt att mäta de inköpen på. Av de 
livsmedel som serveras i de kommunala köken har 
andelen ekologiskt och rättvisemärkt ökat stadigt de 
senaste åren (se diagram 12). Ökningen fortsätter, 
från 33,1% år 2014 till 34,7% år 2015. Detta beror 
på ett aktivt arbete från kostekonom och kockar där 

man ständigt arbetar med frågan på kockträffar och 
utbildningsdagar. Samtliga enheter når nu upp till 25 
procentsmålet. Det planeras också utvecklingsdagar 
för kockarna med tema säsongsanpassad och 
vegetarisk mat i fokus för att öka kunskapen, 
samt möta den rådande samhällsdiskussionen om 
hållbarhetsfrågor. 

MILJÖOMBUDSUTBILDNING
Som ett led i att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö” 
anordnades under hösten ett utbildningstillfälle med 
tema ”Kemikalier” för kommunens miljöombud. 
Föreläsare Ethel Forsberg höll en uppskattad 
föreläsning om kemikalier i vardagen, med fokus på 
plast och våra barn. Antal anmälda till träffen var 71 
av kommunens 112 miljöombud. I utvärderingen kom 
det fram att alla var väldigt nöjda med utbildningen 
och att man fått inspiration till att arbeta med frågan 
på sin arbetsplats men att det behövs mer utbildning 
till samtliga. Ethel har skrivit en bok ”Makt, plast, gift & 
våra barn” som beställdes till de som var intresserade 
efter utbildningstillfället, totalt delades 92 böcker ut så 
intresset var stort. 

MILJÖSTIPENDIUM
I slutet av varje år delas Gislaveds kommuns 
miljöstipendium ut för att belöna och stimulera 
bra insatser för miljön. Stipendiet kan delas ut 
till enskilda personer, föreningar, organisationer, 
markägare, skolor, skolklasser och företag som finns 
i kommunen. 2015 års miljöstipendium tilldelades 

ÖVRIGT MILJÖARBETE OCH PROJEKT

Diagram 12: Procent av ekologiska och rättvisemärkta 
livsmedel i kommunala kök

Ethel Forsbergs bok ”Makt, 
plast, gift & våra barn” som 
delades ut till miljöombud 
och intresserade för fortsatt 
arbete med en giftfri miljö 
inom kommunen.
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till skog, mark, sjöar och andra vattendrag ger stora 
möjligheter till mycket vistelse i naturen och även till 
aktivt natur- och miljöarbete. Kurser för pedagoger 
inom förskolan i utomhuspedagogik har genomförts 
under året. Både inom förskola och skola arbetar man 
kontinuerligt med de 16 miljömålen, på olika nivåer. En 
inventering av leksaker och material av plast gjordes 
på ett flertal förskolor under hösten i samband med 
miljöombudsutbildningen, i syfte att uppmärksamma 
lekmaterial som kan innehålla skadliga ämnen.

medvetenheten om barns rättigheter utifrån FN:s 
barnkonvention och för att öka kunskapen om vad och 
hur vi konsumerar. Syftet har varit att samla in leksaker 
och byta dem med varandra men även att barnen 
ska få uppleva hur roligt det är att vara miljövänlig. 
Totalt har tio aktiviteter blivit genomförda i Gislaveds 
kommun. Det har varit ungefär 25 barn på varje 
aktivitet och det har bytts omkring 130 leksaker. Under 
året arrangerades den sista aktiviteten och därefter 
avslutades projektet för att se om vi kan jobba på 
andra sätt framöver.

UTSTÄLLNINGAR MED MILJÖTEMA
Kulturförvaltningen har genomfört olika program med 
miljöteman under året. Nämnas kan dokumentärfilmen 
”Danube Treasure”, som behandlar avfallet i floden 
Donau, som visades på Konsthallen. Där kunde man 
också ta del av utställningen ”One place after another” 
som handlade om hur vi ser och inte ser naturen.

MILJÖARBETE I GRUNDSKOLAN
Miljöarbeten som gjorts under året är kopplade till 
barnens lärande med aktiviteter som syftar till kunskap 
om och utvecklar intresse och förståelse för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra. 
Skräpplockardagar och sopsortering görs på de 
flesta enheter. Alla enheter har fått miljöstationer och 
barnen görs delaktiga i sorteringen på olika sätt. En 
framgångsfaktor är när det finns ett bra samarbete 
med vaktmästare. 

Miljö och miljöarbete är av både intresse och tradition 
för centrala delar av skolans verksamhet. Närheten 

Smålandsstenar GoIF för sitt arbete med förnybar 
energi och energieffektivisering på sin anläggning. 
Idrottsföreningen har ersatt direktverkande el med 
jordvärme och solcellspaneler vilket bidrar till en 
minskad klimatpåverkan. Investeringen har fått stöd av 
fritidsnämnden i Gislaved.

Föreningen blev också uppmärksammad nationellt. 
Under året korades Smålandsstenar GoIF till Sveriges 
energismartaste förening, ett pris som delas ut av Eon 
och Svenska fotbollsförbundet. Juryns motivering till 
priset:

”Föreningen där fotboll och aktiviteter som främjar 
gemenskap och trivsel står i fokus. Med den årliga 
besparingen på 60 000 kr kan verksamheten fortsätta 
främja både barn-, ungdoms- och seniorverksamhet 
samt miljön.”

RETOY
Under 2014 och 2015 har Gislaveds kommun 
haft ett samarbete med Retoy. Det har anordnats 
leksaksbytaraktiviteter för barn för att höja 

Från vänster: Jonas Lindahl och Ulrik Stenberg från 
Smålandsstenar GoIF, kommunens miljöstipendiat år 2015.

 ÖVRIGT MILJÖARBETE OCH PROJEKT



FRAMTIDEN

33

DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN
Våra utsläpp av växthusgaser behöver minska, 
både regionalt, nationellt och internationellt. Efter 
klimatmötet i Paris enades världens länder om att den 
globala uppvärmningen måste stanna under 2°C. Man 
tog också ett mål om att försöka nå ner till 1,5°C. Inga 
bindande krav har ställts än utan än så länge är det 
upp till varje land att göra åtaganden för att nå detta. 
För att nå målen om minskad klimatpåverkan behöver 
vi genomföra åtgärder på transportsidan, satsa på 
förnybar energi, ändra våra konsumtionsmönster och 
minska jordbrukets klimatpåverkan. 

FOSSILFRI FORDONSFLOTTA
Regeringen har startat ett initiativ, Sverige fossilfritt 
2030, som har som syfte att göra Sverige till en av de 
första fossilfria välfärdsstaterna i världen. I Gislaved har 
vi målet om fossilfri uppvärmning och transporter först 
år 2050. Ska vi vara med och bidra till det nationella 
målet om att Sverige ska vara en av världens första 
fossilfria land behöver vi skynda på vårt arbete med 
omställning av fordonsflottan. Vi måste fortsätta arbeta 
med beteenden för att minska bilkörning till förmån för 
kollektivtrafik eller cykel. Vi måste också arbeta för att 
få tillgång till fler förnybara drivmedel i kommunen som 
till exempel el, biodiesel, biobensin, etanol eller biogas. 

KLIMATANPASSNING
Oavsett om vi lyckas minska de klimatpåverkande 
utsläppen så kommer klimatet att påverkas och det 
står nu klart att klimatförändringarna kommer att bli 
omfattande och få stor påverkan över hela världen. 
Vi går mot ett varmare klimat, ökad nederbörd och 

stigande vattennivåer. Extrema väderhändelser 
har under de senaste åren fått omfattande 
konsekvenser för olika funktioner i samhället, och 
klimatförändringarna förväntas leda till än mer 
extrema väder framöver. Det är därför nödvändigt att 
samhället arbetar med anpassning till dagens och 
framtidens klimat. Bebyggelse, infrastruktur, tekniska 
försörjningsystem och areella näringar är några av 
de sektorer som kommer att påverkas. Lokalt är det 
kommunen som har ansvaret att anpassa samhället till 
klimatförändringarna. Kommunen svarar för den fysiska 
planeringen, för ett flertal viktiga samhällsfunktioner 
och tekniska försörjningssystem och för den lokala 
krisberedskapen, alla viktiga delar i anpassningen till 
ett robustare samhälle. Länsstyrelsen har tagit fram ett 
regionalt åtgärdsprogram för klimatanpassning som 
löper fram till och med år 2019. Gislaveds kommun 
har åtagit sig att genomföra åtgärderna i programmet. 
Under det närmaste året krävs därför en uppbyggnad 
av ett strukturerat och samordnat kommunalt 
klimatanpassningsarbete.     

FÖRNYELSEBAR ENERGIPRODUKTION
Idag uppgår den förnyelsebara energiproduktionen 
endast till 10% av den totala energiförbrukningen 
i kommunen. Med de två nya vindkraftverken i 
Klämman utanför Gislaved, som beräknas ha en 
årlig produktion på 24 GWh kommer vi upp i ca 12% 
energiproduktion i kommunen. Vi har ett mål till år 
2020 att nå upp till 20%. Om vi ska nå upp till målet 
behöver vi dels minska energiförbrukningen totalt 
sett samt öka takten på utbyggnad av förnyelsebart. 
Vi behöver bygga ut fjärrvärmen att även innefatta 

Anderstorp samt ytterligare utbyggnad i Gislaved. 
NEOVA har sökt och fått pengar från Klimatklivet för 
att anlägga en fjärrvärmeanläggning i Smålandsstenar. 
Om projektet blir verklighet kommer det bidra till 
en ökad energiproduktion i kommunen. Vi behöver 
också jobba vidare med att främja etablering av 
vindkraft i kommunen samt öka utbyggnad av 
solenergi kraftigt. Kommunen arbetar aktivt för att få 
kommunala och privata aktörer att utnyttja regeringens 
nya investeringsstöd ”Klimatklivet” där bland annat 
energieffektiviseringsåtgärder och förnyelsebar 
energiproduktion finns med som huvudteman.

GIFTFRI MILJÖ
Giftfri miljö är ett av de miljömål som visat sig vara 
allra svårast att nå på nationell nivå. Fokus har 
flyttats från toxiska kemikalier till hormonstörande 
ämnen. Gislaveds kommun är i startgroparna med 
sitt arbete med giftfri miljö. Under år 2015 kom ett 
nytt åtgärdsprogram för hälsans miljömål där giftfri 
miljö ingår. Där finns åtgärder som utfasning av farliga 
ämnen i byggbranschen, fasa ut farliga kemikalier, 
kemikalier i förskolan med flera. För att kunna arbeta 
med dessa frågor har en projektledare, styrgrupp 
och arbetsgrupp utsetts. Målet är att under 2016 
göra en nulägesanalys och att under 2017 ta fram 
en kemikaliehandlingsplan för det fortsatta arbetet. 
Det är ett stort förvaltningsövergripande arbete 
som kräver ett bra samarbete för att få effekt i hela 
organisationen. Vi har också ett uppdrag att arbeta 
utåtriktat med frågan. Hur det ska göras arbetas fram 
till kemikaliehandlingsplanen. Förorenade områden 
förekommer i sådan omfattning att de utgör ett stort 
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miljöproblem och ett allvarligt utvecklingshinder. 
Under år 2016 tillförs resurser för att arbeta med 
både inventeringar av äldre deponier och saneringar. 
Långsiktigt finns också ett betydande resursbehov för 
ökat åtgärdsarbete. De behov som kan tillgodoses via 
eventuella statsbidrag omfattar endast de allra mest 
förorenade områdena och inga av de äldre deponierna. 
Under några år framåt kommer det dock att finnas 
särskilda statliga resurser för sanering av mark för 
bostadsbyggande. Men för att kommunen ska 
komma ifråga för dessa resurser krävs ett omfattande 
förberedande arbete med undersökningar och 
detaljplanehantering.  

ä FRAMTIDEN
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Sammanställning över nyckeltal och indikatorer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun 37 740 35 726 37 207 41 076 36 525 37 316 37 474 36 278 37 091
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 5,4 5,6 6,7 3,1 3,2 5,8 3 1,9 2,1 2,6
Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m3 18 14,4 17,4 16,7 22,3 15,9 17,6 14,9 13,2 12,6
Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3 12,4 11,5 17,8 20,9 14,8 20,8 21,8 20 18,4 18,3
Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4
Levererad mängd fordonsgas, Nm3 160 525 153 326 151 396
Växthusgaser per invånare, kg/inv * 5 797 5 389 5 781 5 490 5 589 5 438 4 938 4 875
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv 3 888 3 504 3 836 3 518 3 519 3 440 3 069 3 248
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm 210 206 187 185 195 204 181 187 185 175 181
Körda mil i tjänsten med egen bil 66 809 69 655 67 408 63 141 53 836 56 945 67 234 67 479 67 843 67 152 69563,9
Körda mil med bilpoolen 26 659 24 457 26 786 28 331 31 633 31 158 37 242 37 932 42 572 45 360 25165,2
Körda mil med hyrbil 6 932 2 317 3 274 2 324 2 720 3925,2
Körda mil med förvaltningsbil 159 816 192 105 214 224 268013,5
Totalt antal körda mil i kommunens organisation 304 844 329 456 341 502,6
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, % 59 80 82 86 77 76 84 85 84 87
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, % 3,8 5,5 18 25,8 23 33,1 34,7
Andel ekologiskt odlad åkermark, % 3,5 11,3 11,1 11,9 12,1 12,2
Producerad mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 2 015 2 004 1 940 2 086 1 846 1 900 1 967 2 039 2 131 2 199 2 185
Försåld mängd vatten från kommunala täkter, 1 000 m3 1 639 1 612 1 600 1 575 1 592 1 486 1 530 1 417 1 441 1 400 1 463
Behandlad mängd avloppsvatten i kommunala reningsverk, 1 000 m3 3 701 3 669 4 500 4 400 3 334 3 609 4 522 5 214 3 653 4 585 4 111
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, % 65 68 71 82 92 71 87 86 88 74 88
* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid

Diagram 13: Nyckeltal och indikatorer
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Avfallsstatistik, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SMÅKEMIKALIER 4,2 3,4 3,9 3,2 3,7 3,9 3,7 4,2 4,0
IMPREGNERAT TRÄ 1,9 8,0 4,3 2,8 8,0 5,2 4,1 7,1 7,3
LJUSKÄLLOR 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
ELEKTRONIKSKROT 9,3 9,3 9,9 9,2 10,9 10,1 9,5 10,7 9,6
KYLMÖBLER 3,3 2,9 2,8 2,2 2,6 2,6 2,2 2,4 2,7
VITVAROR 5,1 5,1 4,6 4,9 4,6 4,2 4,3 4,9 4,7

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

PAPPER ÅVC 3,7 3,5 3,1 3,4 5,4 3,7 3,2 2,3 2,4
RETURPAPPER 32,4 33,5 32,0 30,5 28,4 25,8 22,1 21,5 18,7

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

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

GLASFÖRPACKNINGAR 12,2 12,6 11,6 12,4 12,5 12,9 11,9 11,5 10,2

GIPS ÅVC 0,5 1,4 2,8 3,2 4,1 4,5 5,5 5,0 4,6

RETURTRÄ FLIS 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3 81,2 68,8

KÄRL & SÄCKAVFALL 237,0 240,2 236,2 230,1 232,2 228,3 222,4 222,1 217,3
BRÄNNBART ÅVC 25,1 30,4 27,0 28,0 30,3 29,8 29,1 31,3 30,3
STORA MÖBLER TILL KROSS 0,0 0,0 3,5 3,9 7,0 8,3 6,3 5,9 7,6

DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4 27,7 24,1

Samlad mängd avfall, kg/invånare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BRÄNNBART AVFALL 262,1 270,7 266,7 262,1 269,5 266,4 257,8 259,3 255,3
DEPONI 0,0 0,0 16,6 23,5 31,7 25,8 25,4 27,7 24,1
FTI 62,2 61,8 53,8 54,5 52,2 51,2 46,5 46,3 42,2
ÅTERVINNING ÅVC 31,5 32,0 30,4 39,9 43,2 36,1 40,7 38,3 38,5
FARLIGT AVFALL 6,0 11,4 8,2 6,0 11,7 9,1 7,8 11,4 11,3
ELAVFALL 18,0 17,6 17,6 16,7 18,4 17,2 16,3 18,3 17,2
TRÄAVFALL 164,6 183,4 100,7 85,7 66,1 58,6 125,3 81,2 68,8
SUMMA 544,6 576,9 494,1 488,3 492,9 464,4 519,8 482,6 457,3

Diagram 14: Avfallsstatistik
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