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Investeringens benämning: Bibliotek

Fastighetsbet. El dyl.:
Driftverksamhet:Bibliotek

Beskrivning, kommentar och motivering: Biblioteken når många invånare med sin
verksamhet (ca 200 000 besök/år), samtidigt kan vi konstatera att det krävs allt mer för att
besök och utlån inte skall minska. För att säkerställa bibliotekens verksamhet och
måluppfyllelsehar kulturnämndenantagit en utvecklingsplan för biblioteken. Den
innehåller åtgärder som ska se till att biblioteken kan följa med i den tekniska
utvecklingen, svara mot användarnas behov och erbjuda en kvalitativ verksamhet som
efterfrågas av kommuninvånarna.

Kostnadsökningenunder åren 2014-2018 avser kapitalkostnader för investeringar samt
övrig verksamhet enligt utvecklingsplan.Exempelvis genom att förbättra brukarnas
möjlighet att få tillgång till information/kunskap/kulturgenom teknik som stöder nya
digitala format, kvalitétssäkring av bokbussverksamheten, läsfrämjande insatser riktade
mot barn, ungdomar och mot vuxna med annat modersmål än svenska.

Tillgänglighetär kanske den viktigaste förutsättningen för att biblioteken ska nå sina mål.
Därför planeras att inför 2015 utöka öppettiderna vid Huvudbiblioteket i Gislaved på
kvällstid och under helger. I budgeten motsvarar det en heltidstjänst.

Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta ut sin inredning.Mycket
av den befintliga inredningen är gammalt (ca 30 år), slitet och inte alltid ändamålsenligt.
En väl fungerande arbetsmiljö och en attraktiv miljö för besökarna är en förutsättning för
att nå målen med verksamheten. En upprustning är planerad till 2016.

INVESTERINGAR Totalt 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsuppgifter
Byggnoch anläggningar
Inventarier, fordonm m 3 050 100 350 2 200 200 200

Investeringsinkomster
Statsbidrag
Övriga kapitalinkomster

DRIFTKOSTNADER 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kostnader (varje år i
förhållande till 2014och
2014års priser)

Personal 500 500 500 500
Kapitalkostnad 23 89 293 319 345
Övrigt 100 300 500 700 900
Summa kostnader 123 889 1 293 1 519 1 745

Intäkter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Hänvisning till policy mm: Biblioteksplan för Gislaveds kommun

DRIFT-OCH INVESTERINGSUPPGIFT2014 - 2018

DRIFT-OCH INVESTERINGSUPPGIFT2014 - 2018



Investeringens benämning: Gislavedskonshall

Fastighetsbet. El dyl.:
Driftverksamhet:Gislaveds konsthall (tidigare KulturhusetBorgen). Verksamheten
flyttar till Mötesplats Gisle i samband med att etapp 4 genomförs.



Beskrivning, kommentar och motivering: Gislaveds konsthallsmål är att vara en
konstinstitutionmed en given plats i lokalsamhället och presentera ett konstprogram på
nationell och internationell nivå. Det ska göra konsthallen till en självklar destination för
den lokala, regionala och nationella konstpubliken. För att nå målet måste det finnas
möjligheter att engagera svenska och internationella konstnärer av hög kvalité. Konkret
innebär det att anslaget till utställningsersättningaroch övriga produktionskostnadermåste
höjas under utblicksperioden. Anslaget ökar med 40 tkr år 2014, 50 tkr 2015 och med
ytterligare 50 tkr 2016.

I dag bedrivs ingen utställningsverksamhetunder semesterperioden på grund av bristande
personalresurser. Som ett led i att öka verksamhetens attraktionskraftoch bidra till fler
intressanta besöksmål för besökare/turister under sommaren, kommer sommaröppet att
införas från och med 2014. Kostnadenberäknas till 50 tkr.

Utställningsverksamheteni nuvarande konsthall kommer att flyttas till en ny konsthall i
Mötesplats Gisle. Det sker tidigast år 2017/18. Inför öppnandet av en ny konsthall bör
öppettiderna utökas och den konstpedagogiskaverksamheten utvecklas. Därför finns det
resurser avsatta till en konstpedagog 2017 och 2018.

INVESTERINGAR Totalt 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsuppgifter
Byggnoch anläggningar
Inventarier, fordonm m

Investeringsinkomster
Statsbidrag
Övriga kapitalinkomster

DRIFTKOSTNADER 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kostnader (varje år i
förhållande till 2014och
2014års priser)

Personal 50 50 50 440 550
Kapitalkostnad 0 0 0 0 0
Övrigt 40 90 140 140 140
Summa kostnader 90 140 190 580 690

Intäkter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Hänvisning till policy mm: Kulturpolitisktprogram

Investeringens benämning: Mötesplats Gisle/ungdomenskulturhus

Fastighetsbet. El dyl.:

DRIFT-OCH INVESTERINGSUPPGIFT2014 - 2018



Driftverksamhet:Mötesplats Gisle/ungdomenskulturhus

Beskrivning, kommentar och motivering: Mötesplats Gisle ska utvecklas till en
mötesplats för hela kommunendär kulturverksamhetenhar en central plats. Utgångsläget
är att den ska vara öppen för alla men med en tydlig inriktningmot barn och ungdomar.
Även andra förenings- och fritidsaktiviteterkan ges plats. Idag bedrivs en bred
verksamhet för ca 300 barn och ungdomar inom dans, teater, musik, bild, DJ, webbradio
och studioverksamhet i ungdomens kulturhus. Den verksamheten kommer att bli basen i
Mötesplats Gisles öppna verksamhet

Inför att verksamheten i ”Mötesplats Gisle” startar måste personalstyrkanutökas för den
delen av verksamheten som arbetar med ungdomarna och för att klara av öppettider som
gör Mötesplatsen tillgänglig. 2014 sker det i ett första steg med en tjänst. Ytterligare en
tjänst tillkommer år 2016. Därefter tillkommer en tjänst 2017 och ytterligare en tjänst
2018. Totalt fyra tjänster.De huvudsakliga arbetsuppgifterna, utöver öppethållandet, blir
att handleda och vara mentor för ungdomar som vill genomföra
aktiviteter/projekt/arrangemang,samordna ungdomskulturverksamheten,aktivt samverka
med andra kommunalaverksamheter och civilsamhället, samt söka upp ungdomar i deras
vardagsmiljöer för att lyssna och genom dialog skapa bättre förutsättningar delaktighet
och inflytande.

Ett mål med hela satsningen ”Mötesplats Gisle” är att fler unga människor ska kunna
utveckla sina kreativa sidor och sina olika projekt. Det är därför rimligt att anta att det
kommer att krävas en viss förstärkning av verksamhetsresurserna. Under perioden 2014 –
2017 är det därför upptaget en kostnadsökningpå 300 tkr fördelade över fyra år.

Investeringen och kapitalkostnader som ligger under år 2018 är tänkta för den sista
etappen av projektet, då salongen för scenkonst och konsthallen kommer att byggas. Det
är möjligt att hela eller vissa av dessa kostnader flyttas fram till året efter
utblicksperioden.

De upptagna kostnaderna för investeringar och hyror är en beräkning av kulturnämndens
del i byggnadenoch verksamhetsrelaterade inventarier. Det är viktigt att poängtera att
siffrorna för den senare delen av projektet kan komma justeras på grund av den långa
framförhållningen.

Avskrivningstid10 år i snitt.

INVESTERINGAR Totalt 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsuppgifter
Byggnoch anläggningar
Inventarier, fordonm m 15 750 1 750 2 000 2000 0 10 000

Investeringsinkomster
Statsbidrag
Övriga kapitalinkomster

DRIFTKOSTNADER 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kostnader (varje år i
förhållande till 2014och
2014års priser)

Personal 250 500 1000 1 500 2 000
Kapitalkostnad 226 484 742 742 2 032
Övrigt 1 400 1 450 2 955 4 455 4 455
Summa kostnader 1 876 2 434 4 697 6 697 8 487

Intäkter



Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Hänvisning till policy mm:



Investeringens benämning: Föreningsanslag

Fastighetsbet. El dyl.:
Driftverksamhet:Föreningsanslag

Beskrivning, kommentar och motivering: Bidragen till kulturföreningaroch
studieförbund ligger påtagligt under genomsnittet i jämförelsemed likartade kommuner
som Gislaved. En stark ideell sektor är nödvändig för ett vitalt kulturliv och ökad
bildning. Kulturnämndenkommer på olika sätt fortsätta att utveckla samverkan och
samarbetet med den ideella sektorn och civilsamhället.En del i detta är att förstärka
anslagen till föreningarna.Under perioden 2015 till 2018 planeras en total anslagsökning
med 200 000 kr, 50 tkr per år.

INVESTERINGAR Totalt 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsuppgifter
Byggnoch anläggningar
Inventarier, fordonm m

Investeringsinkomster
Statsbidrag
Övriga kapitalinkomster

DRIFTKOSTNADER 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kostnader (varje år i
förhållande till 2014och
2014års priser)

Personal
Kapitalkostnad
Övrigt 50 100 150 200
Summa kostnader 50 100 150 200

Intäkter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Hänvisning till policy mm: Kulturpolitisktprogram

DRIFT-OCH INVESTERINGSUPPGIFT2014 - 2018

DRIFT-OCH INVESTERINGSUPPGIFT2014 - 2018



Investeringens benämning: Konstverksamhet/samling

Fastighetsbet. El dyl.:
Driftverksamhet:

Beskrivning, kommentar och motivering: Kulturnämndensmöjligheter till inköp av
offentligkonst,som inte är kopplat till en nybyggnation,har varit begränsade.
Det finns en efterfrågan från kommunensolika verksamheter att få konst i sina lokaler. Ett
annat konstområde som det saknas anslag för är konst i det offentligarummet. Syftetmed
att stegvis höja konstanslaget är att få bättre möjligheter att tillgodose behovet av konst i
kommunensverksamhetslokaler och förutsättningar att arbeta mer aktivt med konst i det
offentligarummet som parker, torg och gator.

INVESTERINGAR Totalt 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsuppgifter
Byggnoch anläggningar
Inventarier, fordonm m 1 350 200 250 300 300 300

Investeringsinkomster
Statsbidrag
Övriga kapitalinkomster

DRIFTKOSTNADER 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kostnader (varje år i
förhållande till 2014och
2014års priser)

Personal
Kapitalkostnad 6 13 22 31 40
Övrigt
Summa kostnader 6 13 22 31 40

Intäkter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Hänvisning till policy mm: Kulturpolitisktprogram

DRIFT-OCH INVESTERINGSUPPGIFT2014 - 2018



Investeringens benämning: Konst i sambandmed byggnation

Fastighetsbet. El dyl.:
Driftverksamhet:

Beskrivning, kommentar och motivering: Vid om- och nybyggnationav kommunala
lokaler avsätts 0, 5 % av byggkostnadentill konstnärlig utsmyckning.

INVESTERINGAR Totalt 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsuppgifter
Byggnoch anläggningar
Inventarier, fordonm m 1 293 495 75 373 350

Investeringsinkomster
Statsbidrag
Övriga kapitalinkomster

DRIFTKOSTNADER 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kostnader (varje år i
förhållande till 2014och
2014års priser)

Personal
Kapitalkostnad 13 19 30 31 35
Övrigt
Summa kostnader 13 19 30 31 35

Intäkter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Hänvisning till policy mm:



INVESTERINGSBUDGET  2014-2018

KULTURNÄMND TOTAL Anslag t om Överförs BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
 utg/ink 2013 till 2014 2014 2015 2016 2017 2018

Konstsamling/utsmyckning 1 350 200 250 300 300 300
Konst i samband byggnation 1 191 430 203 375 38 145
Bibliotek 1 050 100 350 200 200 200
Ombyggnad Smålandsstenars bibliotek 2 000 0 0 2 000 0 0
Möteplats Gisle 15 750 1 750 2 000 2 000 0 10 000
Reinvestering 500 100 100 100 100 100
Totalt Kulturnämnd 21 841 0 0 2 580 2 903 4 975 638 10 745
Plan-perioden 21 841
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Andel av kommunens driftbudget

Namn Parti 1,63 %

Ordförande Solveig Davidsson M

Förvaltningschef Magnus Jonsson

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Intäkt 4 153 3 828 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900

Kostnader -26 548 -27 751 -28 309 -29 759 -32 559 -35 248 -37 450

Nettokostnader -22 395 -23 923 -24 409 -25 859 -28 659 -31 348 -33 550

tkr Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Intäkt 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader -2 093 -1 717 -2 580 -2 903 -4 975 -638 -10 745

Nettoinvestering -2 093 -1 717 -2 580 -2 903 -4 975 -638 -10 745

Programområde Bokslut Budget Budget

nettokostnad, tkr 2012 2013 2014

Nämnd o
administration

-1 993 -2 292 -2 162

Kulturverksamhet -19 111 -20 199 -20 815

Föreningsanslag -1 291 -1 432 -1 432

Totalt -22 395 -23 923 -24 409

tkr Bokslut Budget Budget

2012 2013 2014

Totaltantal besök 213 709 214 000 214 000

Antal besök/invånare 7,4 7,4 7,4

Antal lån 252 409 250 000 250 000

Antal lån/invånare 8,8 8,7 8,8

Antal besökare på
kulturprogram

23 941 24 000 24 000

Antal
besökare/kulturprogr

26,1 30 30

2 Nämnden

3 Ekonomi

Driftredovisning

Kostnaderna i budget 2014 kommer att justeras med hyresökning för Mötesplats Gisle.
Hyresförändringen redovisas i kap. 7 Verksamhetsförändringar.

Investeringsredovisning

Budget på programnivå

Nyckeltal
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am

Antal årsarbetare 23,8 24,3

4 Uppgift
Kulturnämndens uppgift är att med utgångspunkt i Gislaved kommuns kulturpolitiska program bedriva
biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, konsumentinformation, samt ge föreningsstöd.

Biblioteken ger invånarna fri tillgång till kunskap, information och kultur genom att erbjuda olika
typer av medier och programverksamhet för både barn och vuxna.

Konsumentinformationen sker genom direktrådgivning över telefon, besök, e-mail och brev.
Gymnasieelever och invandrarföreningar är prioriterade grupper.

Gislaveds konsthall ska vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Med aktuella
konstprogram på en hög nationell och internationell nivå, ska konsthallen vara en självklar destination
för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.

Ungdomens kulturhus är en mötesplats för den unga kulturen. En viktig uppgift är att medverka till
att ungdomar får möjlighet att skapa och framföra sin egen musik, teater, dans, konst etc.

Barnkulturen är integrerad i alla delar av verksamheten. Utöver verksamheten på biblioteken och
kulturhusen, ges ett professionellt utbud av teater för elever i förskolan och grundskolan.

Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och levandegöra kommunens kulturella
särart.

Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar och organisationer. Nämnden
beslutar också om arrangemangs- och projektbidrag.

5 Nämndens verksamhet
Invånarna ges möjlighet att i sin hemkommun ta del av ett levande professionellt kulturutbud i form av
litteratur, musik, teater, dans och konst. Särskild viktigt att det finns ett professionellt kulturutbud för
barn- och ungdomar.

Biblioteken och bokbussen ger invånarna fri tillgång till kunskap, information och kultur genom att
tillhandahålla olika typer av medier, samt erbjuda programverksamhet för både barn och vuxna. Ökat
intresse och tillgänglighet av biblioteksverksamheten uppnås genom uppsökande verksamhet och
24-timmarsbiblioteket.

Konsumentinformationen finns på Gislaveds bibliotek. Den sker genom direktrådgivning över
telefon, besök, e-mail och brev. Ökat intresse och kunskap om konsumentfrågor eftersträvas genom
uppsökande verksamhet och utställningsverksamhet. Gymnasieelever och invandrarföreningar är
prioriterade grupper.

Gislaveds konsthall ska vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Med aktuella
konstprogram på en hög nationell och internationell nivå, ska konsthallen vara en självklar destination
för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.

Ungdomens kulturhus är en mötesplats för den unga kulturen. Här finns Gislaveds Dansstudio,
Teaterverkstan, musikgrupper och inspelningsstudio. En viktig uppgift är att medverka till att ungdomar
får möjlighet att framföra sin musik, teater, dans, konst etc. Ökat intresse för verksamhet nås genom
en utvecklad interaktiv hemsida och samverkan med andra aktörer inom ungdomsverksamheten i
kommunen.

Barnkulturen är integrerad i alla delar av verksamheten. Utöver verksamheten på biblioteken och
kulturhusen, ges ett professionellt utbud av teater för elever i förskolan och grundskolan.

Kulturmiljö- och kulturminnesvården ska vårda, bevara och levandegöra kommunens kulturella
särart. Nämnden har ett övergripande ansvar för att kunskaper hålls vid liv och tar initiativ till kurser,
dokumentation och information. Genom kommunens hemsida blir dokumentationen om vårt
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Målområde Konkretiserademål Nämndmål Beskrivning

Trygghet, säkerhet och
folkhälsa

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Marknadsföra och
utveckla befintliga
mötesplatser

Kulturnämndens befintliga
mötesplatser biblioteken,
Gislaveds konsthall och
ungdomens kulturhus
erbjuder ett rikt och
inspirerande utbud av
kulturaktiviteter i form av
upplevelser och eget
skapande. Verksamheternas
utbud marknadsförs genom
dagspress, radio, sociala
medier och utskick till samtliga
hushåll i kommunen.

Integrera
handlingsprogram för
folkhälsa i
kulturverksamheten

Kommunfullmäktige har
antagit en folkhälsostrategi
och till den knutit en
handlingsplan för perioden
2013-2016. Nämndens mål
syftar till att hitta metoder för
implementering av
folkhälsostategin/handlingsplan
i kulturverksamheten.

Uppleva och göra Biblioteken ska stödja
och främja utveckling av
inlevelseförmåga,
kreativitet och eget
skapande

Biblioteken erbjuder en rad
olika typer kulturarrangemang
och möjligheter till skapande
verksamhet.

Biblioteken ska stödja
och främja intresse för
litteratur, teater, film,
konst, musik, dans och
andra konstnärliga
uttrycksformer

Via traditionella och digitala
medier, som är möjliga att låna
hem, tillhandahåller
biblioteken ett omfattande
och mångsidigt utbud inom
olika konst- och
kulturområden.

Gislaveds konsthall ska
stärka sin ställning som
utställningscentrum i
kommunen och öka
intresset för
samtidskonsten

Med aktuella konstprogram på
en hög nationell och
internationell nivå ska
konsthallen vara en självklar
destination för den lokala,
regionala och nationella
konstpubliken.

Ungdomens
kulturhus/Mötesplats
Gisle ska vara en
mötesplats och ett
centrum för den unga
kulturen

Enskilda och gruppers initiativ
ska uppmuntras och stärkas
genom öppenhet och
flexibilitet med kommunala
resurser i form av lokaler,
ekonomi och rådgivning.
Samverkan mellan kommunala
verksamheter och
föreningslivet ska eftersträvas
för att stimulera utvecklingen
av den unga kulturen i
kommunens samtliga tätorter.
Genom samarbete med
studieförbund och föreningar
ska ungdomens kulturhus

kulturarv tillgängligt för allmänheten.

Ideell sektor stöds genom verksamhetsbidrag till kulturföreningar och organisationer. Nämnden
beslutar också om arrangemangs- och projektbidrag. Inom flera av nämndens verksamheter finns det
ett aktivt samarbete med kulturföreningar och studieorganisationer.

6 Kommentarer konkretiserademål och nämndsmål 2014
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erbjuda utbildning och kurser
inom de olika konstområdena.
Verksamheten ska vara
drogfri.

Kulturaktiviteter för
barn och ungdomar ska
särskilt prioriteras med
utgångspunkt i
barnkonventionens
artikel 31

Inom alla kulturnämndens
områden bedrivs verksamhet
som riktar sig till barn och
ungdomar. Utgångspunkten är
att verksamheten ska bedrivas
ur barnens perspektiv och
utgå från deras egen vilja och
intresse.

Bygga och bo Öka (intensifiera)
marknadsföringen av
kommunen med fokus
på kommunens
tätorter/boendemiljöer

Utveckla ett rikt och
inspirerande utbud av
kulturaktiviteter och
kreativa miljöer

Genom att utveckla och
marknadsföra den verksamhet
som beskrivs i detta mål och
budgetdokument, samt
utveckla den nya kulturella
mötesplatsen i Gisle, ska
bilden av Gislaveds kommun
som en attraktiv och innovativ
plats stärkas.

Lärande och utveckling Biblioteken ska stödja
och främja intressen för
såväl självstudier som
utbildning på alla nivåer

Samverkan sker med
studieförbund kring olika
verksamheter. Biblioteken
erbjuder stöd för egna studier
genom organiserade
aktiviteter och möjlighet att
låna såväl fysiskt som digitalt
kursmaterial. Samverkan kring
skolbibliotek sker med
förskolan, grundskolan och
Gislaveds gymnasium.

Demokrati och dialog Implementera
”handboken för
medborgardialog” som
en naturlig del i
nämndarbetet

Dialog med brukare och
medborgare ska vara en
naturlig del och en
förutsättning för
verksamhetens
planering

När nämnden planerar för
större
verksamhetsförändringar ska
dialog genomföras med
kommunens invånare innan
nämnden fattar beslut. Inom
förvaltningens olika
verksamhetsområden är
brukardialog ett verktyg inför
verksamhetsplaneringen.

De beslut som berör
barn och ungdomar
skall utgå från ett barn
och ungdomsperspektiv
relaterat till FN:s
barnkonvention

Beslut som berör barn
och ungdomar ska utgå
från ett barn och
ungdomsperspektiv

Som underlag inför beslut som
berör barn och ungdomar ska
kulturnämnden föra en dialog
med aktuell målgrupp. Det
kan också i vissa fall innebära
en dialog med
föräldragrupper, skolan och
andra organisationer och
myndigheter som har relevant
kunskap i ärendet.

Näringsliv och
arbetsmarknad

Underlätta för
ungdomar att komma in
på arbetsmarknaden

Bidra till att ungdomars
möjligheter att komma
in på arbetsmarknaden
underlättas

Genom att förvaltningen
erbjuder praktikplatser kan
ungdomar få erfarenheter och
referenser som kan bidra till
en ingång på
arbetsmarknaden.

Omsorg och stöd Utveckla samarbetet
med civilsamhället

Samverkan och dialog
med organisationer,
föreningar och
kommunmedborgare
ska eftersträvas

Kulturnämnden och
förvaltningen söker aktivt
samarbete och dialog med
civilsamhällets olika delar. Det
kan vara samarbeten kring
evenemang och projekt, eller
inhämtande av synpunkter
inför beslut och
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verksamhetsplanering.

2014 2015 2016 2017 2018

A
Bibliotekutv
eckling

-123 -889 -1 135 -1 361 -1 587

B
Smålandsten
ars bibliotek

-158 -158 -158

C
Gislaveds
konsthall

-90 -140 -190 -580 -690

D

Mötesplats
Gisle/ungdo
mens
kulturhus

-300 -600 -1 200 -1 800 -2 300

E

Hyra och
kapitalkostn
ad
Mötesplats
Gisle

-1 576 -1 826 -3 489 -4 889 -4 889

F
Föreningsan
slag

0 -50 -100 -150 -200

G
Konstnärlig
utsmyckning

-19 -32 -52 -62 -75

Totalt -2 108 -3 537 -6 324 -9 000 -9 899

7 Sammanfattning verksamhetsförändringar 2013-2014
Biblioteken, 100 tkr

Verksamhetsförändringen år 2014 avser kapitalkostnader för investeringar samt övrig verksamhet
enligt utvecklingsplan. Exempelvis genom förbättrade möjligheter att få tillgång till
information/kunskap/kultur genom teknik som stöder nya digitala format, samt läsfrämjande insatser
riktade mot barn, ungdomar med annat modersmål än svenska.

Gislaveds konsthall, 90 tkr

För att förbättra möjligheterna att engagera svenska och internationella konstnärer av hög kvalité
förstärks anslaget till utställningsersättningar och övriga produktionskostnader. Som ett led i att öka
attraktionskraften och bidra till fler besökare/turister under sommaren, kommer sommaröppet att
införas från och med 2014.

Ungdomens kulturhus/Mötesplats Gisle, 1 650 tkr

Den största förändringen är kostnader för hyror och verksamhetsrelaterade inventarier för etapp 1 av
Mötesplats Gisle. För att göra mötesplatsen tillgänglig måste dagens personalstyrka på ungdomens
kulturhus utökas. 2014 sker det i ett första steg med en tjänst från och med 1 juli.

8 Verksamhetsförändringar2014-2018

Upptagen hyra för Mötesplats Gisle 2014 och 2015 ska justeras i budgetramen 2014.

A Biblioteksutveckling

För att säkerställa bibliotekens verksamhet och måluppfyllelse har kulturnämnden antagit en
utvecklingsplan för biblioteken. Den innehåller åtgärder som ska se till att biblioteken kan följa med i
den tekniska utvecklingen, svara mot användarnas behov och erbjuda en kvalitativ verksamhet som
efterfrågas av kommuninvånarna.

Kostnadsökningen under åren 2014-2018 avser kapitalkostnader för investeringar samt övrig
verksamhet enligt utvecklingsplan. Exempelvis genom att förbättra brukarnas möjlighet att få tillgång
till information/kunskap/kultur genom teknik som stöder nya digitala format, kvalitetssäkring av
bokbussverksamheten, läsfrämjande insatser riktade mot barn, ungdomar och mot vuxna med annat
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modersmål än svenska.

Tillgänglighet är kanske den viktigaste förutsättningen för att biblioteken ska nå sina mål. Därför
planeras att inför 2015 utöka öppettiderna vid Huvudbiblioteket i Gislaved på kvällstid och under
helger. I budgeten motsvarar det en heltidstjänst.

B Smålandsstenars bibliotek

Smålandsstenars bibliotek är i stort behov av att förnya och byta ut sin inredning. Mycket av befintlig
inredning är gammalt (ca 30 år), slitet och inte alltid ändamålsenligt. En väl fungerande arbetsmiljö och
en attraktiv miljö för besökarna är en förutsättning för att nå målen med verksamheten. En
upprustning är planerad till 2016.

C Gislaveds konsthall

Gislaveds konsthalls mål är att vara en konstinstitution med en given plats i lokalsamhället och
presentera ett konstprogram på nationell och internationell nivå. Det ska göra konsthallen till en
självklar destination för den lokala, regionala och nationella konstpubliken. För att nå målet måste det
finnas möjligheter att engagera svenska och internationella konstnärer av hög kvalité. Konkret innebär
det att anslaget till utställningsersättningar och övriga produktionskostnader måste höjas under
utblicksperioden. Anslaget ökar med 40 tkr år 2014, 50 tkr 2015 och med ytterligare 50 tkr 2016.

I dag bedrivs ingen utställningsverksamhet under semesterperioden på grund av bristande
personalresurser. Som ett led i att öka verksamhetens attraktionskraft och bidra till fler intressanta
besöksmål för besökare/turister under sommaren, kommer sommaröppet att införas från och med
2014. Kostnaden beräknas till 50 tkr.

Utställningsverksamheten i nuvarande konsthall kommer att flyttas till en ny konsthall i Mötesplats
Gisle. Det sker tidigast år 2017/18. Inför öppnandet av en ny konsthall bör öppettiderna utökas och
den konstpedagogiska verksamheten utvecklas. Därför finns det resurser avsatta till en konstpedagog
2017 och 2018.

D Mötesplats Gisle/ungdomens kulturhus

Mötesplats Gisle ska utvecklas till en mötesplats för hela kommunen. Utgångsläget är att den ska vara
öppen för alla men med en tydlig inriktning mot barn och ungdomar. Även föreningsaktiviteter kan ges
plats. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och ungdomar inom dans, teater, musik, bild,
DJ, webbradio och studioverksamhet i ungdomens kulturhus. Den verksamheten kommer att bli basen
i Mötesplats Gisles öppna verksamhet

Inför att verksamheten i ”Mötesplats Gisle” startar måste personalstyrkan utökas för den delen av
verksamheten som arbetar med ungdomarna och för att klara av öppettider som gör Mötesplatsen
tillgänglig. 2014 sker det i ett första steg med en tjänst. Ytterligare en tjänst tillkommer år 2016.
Därefter tillkommer en tjänst 2017 och ytterligare en tjänst 2018. De huvudsakliga arbetsuppgifterna,
utöver öppethållandet, blir att handleda och vara mentor för ungdomar som vill genomföra
aktiviteter/projekt/arrangemang, samordna ungdomskulturverksamheten, aktivt samverka med andra
kommunala verksamheter och civilsamhället, samt söka upp ungdomar i deras vardagsmiljöer för att
lyssna och genom dialog skapa bättre förutsättningar delaktighet och inflytande.

Ett mål med hela satsningen ”Mötesplats Gisle” är att fler unga människor ska kunna utveckla sina
kreativa sidor och sina olika projekt. Det är därför rimligt att anta att det kommer att krävas en viss
förstärkning av verksamhetsresurserna. Under perioden 2014 – 2018 är det därför upptaget en
kostnadsökning på 300 tkr fördelade över fyra år.

E Hyra och kapitalkostnader Mötesplats Gisle

De upptagna kostnaderna för investeringar och hyror är en beräkning av kulturnämndens del i
byggnaden och verksamhetsrelaterade inventarier. Det är viktigt att poängtera att siffrorna för den
senare delen av projektet kan komma justeras på grund av den långa framförhållningen. Investeringen
och kapitalkostnader som ligger under år 2018 är tänkta för den sista etappen av projektet, då
salongen för scenkonst och konsthallen kommer att byggas. Det är möjligt att hela eller delar av dessa
kostnader flyttas fram till året utanför utblicksperioden.

F Föreningsanslag

Bidragen till kulturföreningar och studieförbund ligger påtagligt under genomsnittet i jämförelse med
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likartade kommuner som Gislaved. En stark ideell sektor är nödvändig för ett vitalt kulturliv och ökad
bildning. Kulturnämnden kommer på olika sätt fortsätta att utveckla samverkan och samarbetet med
den ideella sektorn och civilsamhället. En del i detta är att förstärka anslagen till föreningarna. Under
perioden 2015 till 2018 planeras en total anslagsökning med 200 000 kr, 50 tkr per år.

G Konstnärlig utsmyckning

Kulturnämndens möjligheter till inköp av offentligkonst, som inte är kopplat till en nybyggnation, har
varit begränsade och inte motsvarat efterfrågan hos de kommunal verksamheterna. Ett annat
konstområde som det saknas anslag för är konst i det offentliga rummet. Syftet med att stegvis höja
konstanslaget är att få bättre möjligheter att tillgodose behovet av konst i kommunens
verksamhetslokaler och att arbeta mer aktivt med konst i det offentliga rummet som parker, torg och
gator.

Vid om- och nybyggnation av kommunala lokaler avsätts 0, 5 % av byggkostnaden till konstnärlig
utsmyckning.

9 Personal
Förändringarna inför 2014 vad det gäller personal är begränsade. Under året utlyses en befattning på
heltid inom ungdomsverksamheten. Tjänsten är kopplad till ungdomens kulturhus/Mötesplats Gisle
och tillträder den 1 juli. Resurser avsätts också för att kunna hålla sommaröppet på Gislaveds
konsthall.

Kulturförvaltningen kommer från och med 2:a halvåret 2014 att omfatta tjugosju tillsvidareanställda
och tre uppdragsanställda fördelat på 24,8 årsarbeten.

Kulturförvaltningen skall vara en arbetsplats med hög delaktighet med påverkansmöjligheter och
inflytande. Medarbetarna skall erbjudas utvecklingsmöjligheter och deras arbetsuppgifter skall vara
tydliga. En god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter skall sörja för en låg sjukfrånvaro.

 



GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-12 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Knau §20 Dnr: KN.2013.1 041

Budget 2014-2018

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf 2013-06-24 §92) om ramar och strategiskt
styrdokument inför mål och budget 2014-2018. Förslaget innebär en allmän
justering med -20,0 mnkr för nämnderna. Kulturnämndens andel är -0,7 mnkr eller
3,5 % av justeringen, vilket motsvarar -70 % av kulturnämndens tidigare
beslutade/planerade utblick för 2014.

Investeringsbudgeten uppgår år 2014 till 2,6 mnkr.

I förslaget finns det fem konkretiserade mål som kulturnämnden ska arbeta med.
Samtliga mål delar kulturnämnden med flera andra nämnder. Målen finns under
områdena trygghet, säkerhet och folkhälsa, bygga och bo, demokrati och dialog,
näringsliv och arbetsmarknad, samt stöd och omsorg.

Kulturnämndens budgetförslag för utblicksperioden 2015 -2018 innebär för
driften en total kostnadsutveckling med ca 12,5 mnkr jämfört med 2014.
Investeringsbudgeten för samma period uppgår totalt till 19,3 mnkr.

Den största delen av kostnadsförändringen under perioden 2014 – 2018 beror på
utvecklingen av Mötesplats Gisle. I driftbudgeten står Mötesplats Gisle för 85 % av
kostnadsökningen. Motsvarande andel i investeringsbudgeten är 71 %.

Beslutsunderlag
l och budget 2014-2018, Kf 2013-06-24 §92
Förslag till Kulturbudget 2014-2018, kulturförvaltningen

Arbetsutskottets förslag
Kulturnämnden beslutar

att att anta förslaget till investeringsbudget för 2014 - 2018
att anta förslaget till driftsbudget 2014 – 2018
att i övriga delar anta förslaget till mål och budget för år 2014 – 2018

Expedieras till:



Kulturnämdens budget 2014-2018

Sammanställning av driftskostnadsökningar 2014 - 2018 endast nettokostnad till nämnd
Redovisar nya kostnader (tkr) för respektive år.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad Justering 23 923 24 409 25 859 28 659 31 348 33 550

2014
Inv Konstsamling/utsmyckning 6 7 9 9 9 0
Inv Konst i samband m byggnation 13 6 11 1 4 0
Inv Bibliotek 23 66 46 26 26 0
Inv renovering S-stenars bibliotek 0 0 158 0 0 0
Inv Mötesplats Gisle 121 258 258 0 1 290 0
Reinvesteringar 100 tkr/ år klaras inom ram 13 13 13 13 13 0
Drift, övrigt Bibliotek  -100 100 200 200 200 200 0
Drift, personal Bibliotek  0 500 0 0 0 0
Drift, Kulturhuset Borgen -20 90 50 50 390 110 0
Drift, Ungdomens kulturhus/mötesplats Gisle -300 300 300 600 600 500 0
Drift, Föreningsanslag -100 0 50 50 50 50 0  
Drift, Mötesplats, Gisle   0 0 1 405 1 400 0 5 100
Årlig förändring tkr. 666 1 450 2 800 2 689 2 202 5 100  
Minskad uppräkning   -110
Lägre hyreskostnad    -70 Kostnadsökning
Genomförd omprövning enlig beslut i Mål och budget  2014 -700 fr.o.m 2014 t.o.m 2018
ÅRLIG NETTORAM 24 409 25 859 28 659 31 348 33 550 38 650 -9 627

Kostnadsökning för verksamhet, personal och hyror relaterade 421 558 2 263 990 1 900 6 132 -64%
till Mötesplats Gisle

Tilldelad ram på 24 409 tkr saknar den budgeterade ökningen på ca 1 665 tkr av hyran för Gisle och 105 tkr till kapitalkost. vilket måste kompenseras för att komma i budgetbalans. 
Kostnaderna som är upptagna 2014 till 2018 för Mötesplats Gisle omfattar etapp 1 och 2.

Ändrade belopp i förhållande till planerad verksamhetsförändring.



   

 

fr.o.m 2014 t.o.m 2018

Tilldelad ram på 24 409 tkr saknar den budgeterade ökningen på ca 1 665 tkr av hyran för Gisle och 105 tkr till kapitalkost. vilket måste kompenseras för att komma i budgetbalans. 



GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-12 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Knau §21 Dnr: KN.2013.34 043

Taxoroch avgifter

Ärendebeskrivning
I förutsättningarna för kommunfullmäktige beslut om ramar inför mål och budget
2014-2018 ingår en uppräkning av intäkterna med 1,9 %.

Beslutsunderlag
Strategiskt styrdokument för mål och budget 2014-2018, Kf 2013-06-24 §92
Förslag till taxor och avgifter 2014, kulturförvaltningen

Arbetsutskottets förslag
Kulturnämnden beslutar

att att höja avgifterna för dans- teater- och bildgrupperna enligt förslag
(se akten)

att biblioteksavgifterna ska vara oförändrade 2014

Expedieras till:



Kulturnämnd  
Fastställd taxa
2013inkl moms

Förslag taxa 2014
exkl moms

Fastställd taxa
2014 inkl moms

Förändring
inkl moms

per termin

Bild
TAXA:
Bild/foto 13-16 år 430,00 440,00 0,00

Teater
TAXA:
Dramalek 430,00 440,00 0,00
Teater steg I, 10-12 år 430,00 440,00 0,00
Teater steg II, steg 13-15 år 430,00 440,00 0,00
Teater steg III, 16-20 år 430,00 440,00 0,00
Improvisation 13 år- 430,00 440,00 0,00

Dans
TAXA:

Dansmix. 6-7 år 430,00 440,00 0,00
Dansmix 8-9 år 430,00 440,00 0,00
Balett N 12 år- 430,00 440,00 0,00
Balett F 1år- 580,00 590,00 0,00
Streetdance, 10-13 år 430,00 440,00 0,00
Showdance, 10-13 år 430,00 440,00 0,00
Break N 10år- 430,00 440,00 0,00
Break F, 10 år- 430,00 440,00 0,00
Showdance N/F, 14 år - 580,00 590,00 0,00
Jazzdans F/M 580,00 590,00 0,00
Streetdance N/F, 14 år- 580,00 590,00 0,00
Streetdance F/M 14 år- 580,00 590,00 0,00

N = Ny  
F = Fortsättning
N/F = Inga förkunskaper eller mindre än fem terminer
F/M = Minst fem terminers förkunskaper och/eller goda tekniska förkunskaper.

Syskonrabatt
1:a barnet betalar fullt pris 
2:a barnet får 100 kr i rabatt. 
3:e barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn.

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp
Vid deltagande i två grupper utgår 100 kr i rabatt på den sammanlagda avgiften.
Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 250 kr rabatt på den sammanlagda avgiften.
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KULTURFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225
332 80 Gislaved Gislaved 0371-811 51 gislaved.se

Strategier Ansvarig Handläggare Fortsatt
arbete

Anmärkning Tidplan

Gislaved Gnosjö Gislaved Gnosjö
Jord- och skogsbruk
Skogsbruket bör
bedrivas med hänsyn
till det rörliga
friluftslivet i enlighet
med skogvårdslagen.

KN - Tillägg:
... i enlighet med
skogsvårdslagen och
Kulturmiljölagen.

Fastighetsägare
Skogsstyrelsen

KN – Tillägg:
Länsstyrelsen,
samhällsbyggnadsavde
lningen,
kulturmiljöenheten.

Utvecklingsområde
Nissafors bruk
Kultur, natur- och
upplevelsevärden ska
vidareutvecklas

Turismst
rateg

KN –
Tillägg:
Turismstr
ateg och
kulturförv
altning

Strandskydd
Hela Isabergsområdet
ska betraktas som
LIS-området (Område
för
landsbygdsutveckling i
strandnära områden)

KS.2008.191/remiss 2013-06-17

Handlingsprogram för Isabergsområdet

Styrgrupp för framtagande av fördjupning av översiktsplan för Isabergsområdet har lämnat möjlighet
för Kulturnämnden att lämna synpunkter på handlingsprogrammet.

(Synpunkter skall vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 30 augusti 2013. Ansvarig
handläggare: Irene Ljungskog.)
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KULTURFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225
332 80 Gislaved Gislaved 0371-811 51 gislaved.se

med undantag av delar
som utgörs av
naturreservat och
andra området som
har höga naturvärden.

KN – Tillägg:
... och andra områden
som har höga natur- och
kulturvärden.
Forn- och
kulturlämningar

Länsstyrelsen
Den gamla
hoppbacken bör
registreras i
fornminnesregistret.
(FMIS)

KN

KN – Tillägg:
Fastighetsägare och
KN
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Handlingsprogram föp Isabergsområdet

Strategier Ansvarig Handläggare Fortsatt arbete Anmärkning Tidplan

Gislaved Gnosjö Gislaved Gnosjö
Områdets kvaliteter
Tillgänglighetsaspekter ska beaktas i allt fortsatt arbete. Alla

Jord- och skogsbruk
Skogsbruket bör bedrivas med hänsyn till det rörliga friluftslivet i enlighet
med skogsvårdslagen.

Fastighetsägare
Skogsstyrelsen Bevakning

Jordbruksmarken i området ska bibehållas. Fastighetsägare

Lst beslut om
nedläggning
krävs

Komplement med turisminriktning som kan underlätta för jordbruket ska
stimuleras. KS KS Turismstrateg Näringslivsutv. Rådgivning        

Vatten

Vattenkvaliteten, som är god, ska bibehållas.
BM
TN

SBN
KS

Miljöhandläggare
VA-chef

Miljösamordnare
Teknik o Fritid-chef

Fiskevård ska stimuleras.

Länsstyrelsen
Fiskevårdsområde

Kommunekol. Miljösamordnare
Stimulans
ProjektKS KS

Boende
Ny bebyggelse i mindre omfattning kan tillkomma i byarna Bjärsved, Vik,
Hjuvhult och  Algustorp  under förutsättning att anpassning sker till
byarnas karaktär. BM SBN Stadsarkitetkt Byggnadsinspektör Bygglovgivning
I området mellan Isabergs naturreservat och Bjärsveds by bör ingen ny
bebyggelse tillkomma. Kompletterande byggnader på befintliga tomter
kan tillkomma. Området ska kunna upplevas som ”vildmark”, dock med
märkta leder. BM Stadsarkitekt Bevakning

Infrastruktur
Korsningen mellan Nissastigen (riksväg 26) och länsväg 151 åtgärdas av
trafiksäkerhetsskäl.

Trafikverket
Samhällsutvecklare Samhällsutvecklare

Påtryckning
TrafikverketKS KS

Infarten till Isaberg golfbana byggs om med vänstersvängsfält Trafikverket Samhällsutvecklare Samhällsutvecklare Samarbete
Ett separat högersvängsfält byggs vid infarten till Isabergs stugby och
behovet av ett förlängt vänstersvängsfält utreds.

Trafikverket
Stiftelsen Isabergstoppen Samhällsutvecklare Samhällsutvecklare Ombyggnad

En förstudie om möjligheterna att bygga en linbana mellan Hestra
samhälle och skidanläggningen tas fram. KS KS Projekt 2020

GC-väg byggs för att knyta ihop Isabergs stugby med Isaberg golfbana. TN Gatuing. Projektering
GC-vägar byggs där länkar saknas för att få sammanhängande
cykelturer. Följande länkar bör byggas; Nissafors-Hestraviken med en
”hängbro under järnvägen” och en anslutning mellan vägen till Vik och GC-
vägen som går till Gislaved. TN KS Gatuing. Teknik o Fritid-chef Projekt

Gnosjö och
Gislaved

En förstudie tas fram för GC-stråket Nissafors - Hestraviken med
ingående bro. KS KS Projekt

Gnosjö och
Gislaved
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Master
Nya master bör inte lokaliseras inom området. BM SBN Stadsarktitekt Byggnadsinspektör Bygglov

Ledningar
Nya luftledningar bör inte lokaliseras inom området. KS KS Kommunekol. Byggnadsinspektör

Kollektivtrafik

Nya busshållplatser byggs i anslutning till Isabergs stugby och vid
infarten till golfbanan.

Länstrafiken
Utredare Samhällsutvecklare

Beslut om
hållplats,
byggandeKS KS

Busslinjer läggs om så att de också går på riksväg 26 förbi Isabergs
stugby.

Länstrafiken
Utredare Samhällsutvecklare PåtryckningKS KS

  
Vatten och avlopp
För att undvika pumpning av vatten och avlopp från Isaberg fritidsområde
över berget förlängs överföringsledningen från Gislaved längs rv 26. TN VA-chef Projektering Budgetering 2015
En överföringsledning för vatten- och avlopp byggs mellan Nissafors Bruk
och Nissafors. TN KS VA-chef Teknik o Fritid-chef Genomförande

Avtal Gnosjö
Gislaved

2013 - avtal
2015 - genomfört

För områden där verksamhetsområde för allmänt VA inte är aktuellt ska
det ändå finnas möjlighet att koppla gemensamhetsanläggningar och
enskilda avloppsanläggningar till närbelägna överföringsledningar. TN KS VA-chef Teknik o Fritid-chef Genomförande

Samordning
Gnosjö

Avloppsfrågorna i de utpekade bebyggelseområdena i Vik kan lösas med
gemensamhetsanläggningar under förutsättning att det är möjligt ur
marksynpunkt. BM Miljöhandläggare Bevakning
Verksamhetsområde för allmänt VA ska bildas för Nissafors Bruk i de
delar bedöms ingå i ett större sammanhang. KS Teknik o Fritid-chef Genomförande
Översyn ska ske av enskilda avlopp med hänvisning till sjöarnas stora
vattenkvalitetsvärde. BM SBN Miljöhandläggare Miljösamordnare Bevakning
Slutna tankar kommer inte att beviljas utom i undantagsfall vid
nybyggnad och i avvaktan på att kommunal ledning byggts ut. BM SBN Miljöhandläggare Miljösamordnare Bevakning

Vindkraft
Med hänsyn till områdets värde för turism ska etablering av vindkraftverk
inte ske med undantag för gårdsverk. BM SBN Stadsarkitekt Byggnadsinspektör Bygglov

Utvecklingsområde Nissafors Bruk
Möjlig kraftverksutbyggnad med förutsättningar att bevara kultur-, natur-
och upplevelsevärden utreds vidare. En av förutsättningarna är att
vattennivåerna uppströms fallet inte ska förändras i förhållande till
dagsläget. Entreprenör KS bevaka
Möjligheterna att etablera ett ”kulturum” (motsvarande naturum) som blir
ett aktivt nav för beskrivning av småföretagarrikets framväxt och dagens
industri tas fram genom en förstudie.

KS
KN KS Kulturchef Näringslivsutv. Projekt

Gnosjö o
Gislaved 2015

Kultur, natur- och upplevelsevärden ska vidareutvecklas. KS KS Turismstrateg Näringslivsutv. Idékatalog
Gislaved o
Gnosjö

Utvecklingsområde Isaberg
Isabergsmassivet mellan Isabergs naturreservat och Bjärsveds by
bevaras för rörligt friluftsliv och som ska kunna upplevas som relativt
ostörd vildmark.

Fastighetsägare
Stadsakitekt

Bevakning
bygglovBM
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Möjligheten att bygga caféservering på toppen utreds. Stiftelsen Isabergstoppen Genomförande
Områden reserveras för utbyggnad av campingplats och hotell samt
utveckling av stugbyn. Stiftelsen Isabergstoppen Genomförande

Utvecklingsområde Vik
Markerade områden kan utvecklas med olika typer av bebyggelse för
uthyrning eller permanentboende; Strandudden (vid Viksjön), Vik
stugområde (öster i byn), Vik stugområde ( väster i byn), Vik
övernattningsstugor/vandrarhemsområde(vid Algustorpasjön), Lillesjöns
stugområde. Detaljplanläggning krävs.

Fastighetsägare
Stadsarkitekt Stadsarkitekt Detaljplanlägg.BM SBN

Hestravikens konferensanläggning ges möjlighet till utveckling inom
närområdet. Detaljplanläggning krävs. Fastighetsägaren Detaljplanlägg.

En utvecklingskiss för den kommunala badplatsen i Nissafors tas fram. KS Teknik o Fritid-chef Gnosjö kommun

Naturreservat
ETTÖ: Naturreservatet sköts enligt länsstyrelsen beslutad skötselplan. Länsstyrelsen Genomförande
VÄRÖ: Naturreservatet sköts enligt länsstyrelsen beslutad skötselplan. Länsstyrelsen Genomförande
ISABERG: En översyn av skötselplanen bör ske med hänvisning till de
effekter som stormarna Gudrun och Per orsakat. Skötseln av reservatet
bör uppdateras så att den överensstämmer med reservatets
friluftslivssyfte. Länsstyrelsen Genomförande

Strandskydd
Hela Isabergsområdet ska betraktas som LIS-område (Område för
landsbygdsutveckling i strandnära områden) med undantag av delar som
utgör av naturreservat och andra områden som har höga naturvärden.

BM SBN Stadsarkitekt Stadsarkitekt LIS-plan
Det utökade strandskyddet 200 meter justeras på land för att anpassas
åtminstone i förhållande till avskärande vägar. Länsstyrelsen Klart 2014
Inom strandskyddade områden ska övernattningsplatser för kanoting,
campingplatser, fiskeplatser, bastuanläggningar, vandringsleder, bryggor
och andra vattenanknutna anläggningar kunna tillskapas. Eventuella
skyddszoner för vissa häckande fågelarter bör utredas. BM SBN Stadsarktitekt Byggnadsinspektör Bygglov
I planen utpekade stugbyar ska kunna lokaliseras inom strandskyddat
område. BM SBN Stadsarkitekt Stadsarkitekt LIS-plan
200 meter strandskydd ska gälla ut i vattnet. Länsstyrelsen

Vattenskyddsområden
Befintliga vattenskyddsområden bibehålls, men kan komma att förändras
i omfattning och innehåll. TN KS VA-chef Teknik o Fritid-chef Genomförande

Vattendomar
Vattendom för skidanläggningens vattenuttag slutförs. Stiftelsen Klart 2013
Vattendom söks för ev kraftanläggning i Nissafors Bruk. Verksamhetsutövare

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplan ska upprättas för stugbyar med mer än fem hus.
Verksamhetsutövare

Stadsarktitekt Stadsarkitekt BevakningBM SBN
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Golfbaneområdet på Gislavedssidan bör detaljplanläggas (alternativt
områdesbestämmelser) för att bl a reglera och skydda värdefull
bebyggelse, men också säkerställa golfbanans anläggningar. BM Stadsarkitekt Detaljplan Gislaved 2020

Förorenade områden
Den gamla avfallsdeponin ska undersökas vid eventuell exploatering. SBN Stadsarkitekt Bevakning Gnosjö
Den misstänkta trikloretylenförekomsten ska undersökas vidare. SBN Miljösamordnare Gnosjö

Nyckelbiotoper
Verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön får inte bedrivas
eller vidtas i områdena. Fastighetsägare

Bevakas i olika
ärenden

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar ska synliggöras för att bidra till att fler
upplevelser kan skapas.

Länsstyrelsen
KS
KN

KS
KUN

Den gamla hoppbacken bör registreras in i fornminnesregistret. KN Kulturchef

Översvämningsrisk
Byggnader bör inte förläggas lägre än 158,5 möh. BM SBN Stadsarktiekt Byggnadsinspektör Bygglov
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Stortorget 1 332 80 Gislaved
Tel.0371-810 00 Fax 0371-811 51
kommunen@gislaved.se www.gislaved.se

Från: Strygruppen Isabergsområdet

Till: Bygg- och miljönämnden
Tekniskanämnden
Kulturnämnden

Dnr: KS.2008.191

Remiss

Ärende
Handlingsprogram för Isabergsområdet

Styrgruppen för framtagandet av fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet har
tagit fram ett handlingsprogram knutet till planen och som ska beslutas av respektive
kommunstyrelse.

Nämnden ges här möjligheter att lämna synpunkter på handlingsprogrammet. Strategierna
går inte att ändra. Dessa är redan beslutade av respektive kommunfullmäktige.

Hänvisning i fältet för relaterad information:
KS.2008.191 remiss

Handlingar som bifogas:
Handlingsprogram Isabergsområdet styrgrupp
Protokoll från möte styrgrupp för Fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet
den 17 maj 2013

Svar senast: 30 augusti 2013

Svar lämnas till: Kommunstyrelseförvaltningen
irene.ljungskog@gislaved.se

Frågor besvaras av: Irene Ljungskog
0371-812 33



GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-12 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Knau §22 Dnr: KN.2013.29 210

Handlingsprogram för Isabergsområdet

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för framtagandet av fördjupningen av översiktsplanen för
Isabergsområdet har tagit fram ett handlingsprogram knutet till planen och som ska
beslutas av respektive kommunstyrelse.
Nämnden ges här möjligheter att lämna synpunkter på handlingsprogrammet.
Strategierna går inte att ändra. Dessa är redan beslutade av respektive
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för Isabergsområdet, Styrgruppen Isabergsområdet Dnr:
KS.2008.191
Tjänstemannautlåtande med förslag till beslut över remiss Handlingsprogram för
Isabergsområdet, kulturförvaltningen

Arbetsutskottets förslag
Kulturnämnden beslutar

att yttra sig över handlingsprogram för Isabergsområdet i enlighet med
förvaltningens förslag (se akten)

Expedieras till:



  2013-05-23 1 [1] 
 
 
 

 
 

Protokoll från möte med styrgruppen för Fördjupningen av 
översiktsplanen för Isabergsområdet 
 
 
Plats och tid: Kommunhuset i Gnosjö den 17 maj 2013, kl. 13.00-15.00  
 
Deltagare:  Niclas Palmgren, KS ordf. Gislaveds kommun  

Marie Johansson, KS andre vice ordf. Gislaveds kommun 
Lars Larsson, Bygg- och miljönämndens ordf. Gislaveds kommun 
Arne Ottosson, KS ordf. Gnosjö kommun 
Kennet Josefsson, Samhällsbyggnadsnämndens v. ordf. Gnosjö 
kommun 
Stefan Larsson, Samhällsutvecklare Gnosjö kommun 
Rasmus Leo, Planingenjör Gnosjö kommun 
Irene Ljungskog, Samhällsutvecklare Gislaveds kommun 

 
1: Val av justerare 
Marie Johansson utses att justera dagens protokoll. 
 
2: Genomgång av förslag till handlingsprogram 
Irene Ljungskog går igenom utskickat förslag till handlingsprogram och styrgruppen 
diskuterar föreslagna åtgärder, tidsplanering och föreslagen fördelning mellan nämnder. Bilaga 
till protokollet. 
 
Styrgruppen beslutar 
att göra vissa redaktionella ändringar och 
att förslaget ska sändas på intern remiss i Gislaveds kommun till tekniska nämnden, bygg- och 
miljönämnden samt kulturnämnden och i Gnosjö kommun till plangruppen. 
 
3: Tidsplan 
Styrgruppen beslutar 
att respektive kommun ska hantera samrådet så att beslut om handlingsprogrammet kan 
beslutas i KS i oktober och 
att styrgruppen efter de interna samråden ska träffas den 2 september kl. 14.00 i Gislaved. 
 
Vid protokollet 
Irene Ljungskog 
 
Justerare: 
 
 
 
 
Arne Ottosson Marie Johansson 
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ANDERSTORP
Anderstorp är den påtagliga småindustriorten med stor om-
sorg om industribyggnaderna. Storgatan utgör ett starkt han-
delscentrum och gatan i sig själv med alléträden ger karaktär 
åt orten. Anderstorp är ett villasamhälle som bl a blivit 
känt utanför landets gränser genom Scandinavian Raceway.
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Området omfattar Gläntans badplats samt marken 
i anslutning till industriområdet Svarvartorpet och ansluter till Anderstorps 
tätort.

Natur- och friluftsliv: Två badplatser. Promenadstråk och elljusspår. Tät-
ortsnära, näringsfattig sjö i skogsbygd med ringa biologisk funktion.

Områdets tänkta utveckling: Det ska finnas möjlighet att utveckla badplat-
sen med olika attraktioner och verksamheter för friluftsliv och turism.

Konsekvenser: Stärker attraktiviteten för Anderstorps tätort.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: Ej klassad
Ekologisk status: 
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 220 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 14 ha
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ANDERSTORP
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
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X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X
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ANDERSTORP
Anderstorp är den påtagliga småindustriorten med stor om-
sorg om industribyggnaderna. Storgatan utgör ett starkt han-
delscentrum och gatan i sig själv med alléträden ger karaktär 
åt orten. Anderstorp är ett villasamhälle som bl a blivit 
känt utanför landets gränser genom Scandinavian Raceway.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Relativt orörd udde med ett bostadshus.

Natur- och friluftsliv: Två badplatser. Promenadstråk och elljusspår. 
Tätortsnära, näringsfattig sjö i skogsbygd med ringa biologisk funktion.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för komplettering med bebyggelse.

Konsekvenser: Stärker attraktiviteten för Anderstorps tätort.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: Ej klassad
Ekologisk status: 
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 000 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 6 ha
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ANDERSTORP
Bråarpasjön
c. Tokarpbadet
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X
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ANDERSTORP
Anderstorp är den påtagliga småindustriorten med stor om-
sorg om industribyggnaderna. Storgatan utgör ett starkt han-
delscentrum och gatan i sig själv med alléträden ger karaktär 
åt orten. Anderstorp är ett villasamhälle som bl a blivit 
känt utanför landets gränser genom Scandinavian Raceway.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning:  Området omfatter Tokarps badplats som ligger i 
anslutning till Tokarp i Anderstorp

Natur- och friluftsliv: Två badplatser. Promenadstråk och elljusspår. 
Tätortsnära, näringsfattig sjö i skogsbygd med ringa biologisk funktion.

Områdets tänkta utveckling: Det ska finnas möjlighet att utveckla badplat-
sen med olika attraktioner och verksamheter för friluftsliv och turism.

Konsekvenser: Stärker attraktiviteten för Anderstorps tätort.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: Ej klassad
Ekologisk status: 
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 396 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 5 ha
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GISLAVED
Gislaved tjänar som servicecentra till omkringliggande landsbygd. 
Gislaved är kommunens centralort med huvuddelen av den kom-
munala administrationen, gymnasieskola, ett större handelsutbud 
samt nöjes- och fritidsutbud. Ca en tredjedel av kommunens be-
folkning bor i Gislaved. Orten har två centrum; dels den centrala 
delen och dels Gisleområdet, där utbildnings-, kultur och fritids-
aktiviteter är samlade. 
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GYNNAR FINNS INTE

KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
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VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Ett detaljplanelagt område som berör både Majsjöns 
och Röjegölens strandskydd.  Kuperad terräng med god sjöutsikt. Ett par fri-
tidshus finns i området utanför detaljplaneområdet. anslutning till väg 572.

Natur- och friluftsliv: Vandringsled och fritidsfiske. Näringsfattig sjö med 
branta, sandiga eller steniga stränder. Den omges av barrskog med inslag av 
odlingsmark.

Områdets tänkta utveckling: Möjlig byggnation enligt detaljplanens 
intentioner och möjlighet att utveckla anläggningar för rörligt friluftsliv som 
t ex badplats och båtplatser.

Konsekvenser:

Strandskyddets omfattning: 100 meter. (En del av strandskyddet är undan-
taget  i gällande detaljplan och är inte markerat som strandskydd på kartan).

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: Nationellt värdefull - natur
Ekologisk status:  Måttlig
Kemisk status: Ej God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 100 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 13 ha
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13b. M
A

JSJÖ
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-Våthultström

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

G
ISLAVED

GISLAVED
Gislaved tjänar som servicecentra till omkringliggande landsbygd. Gislaved är 
kommunens centralort med huvuddelen av den kommunala administrationen, 
gymnasieskola, ett större handelsutbud samt nöjes- och fritidsutbud. Ca en 
tredjedel av kommunens befolkning bor i Gislaved. Orten har två centrum; 
dels den centrala delen och dels Gisleområdet, där utbildnings-, kultur och 
fritidsaktiviteter är samlade. 
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Område med kraftstation, fiskodling , permanent 
och fritidshusbebyggelse. Ligger i anslutning till väg 585 mot Sjötofta i Väs-
tra Götalands län.

Natur- och friluftsliv:  Näringsfattig sjö med branta, sandiga eller steniga 
stränder. Den omges av barrskog med inslag av odlingsmark.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för komplettering av bebyggelse 
och anläggningar för verksamheter.

Konsekvenser: Ger ett större underlag för att ekonomiskt kunna 
förbättra VA-förhållandena.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: Nationellt värdefull - natur
Ekologisk status:  Måttlig
Kemisk status: Ej God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 2 070 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 14 ha
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Löv- och barrskogsinventering
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Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
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14
. KA

RSH
ULTA

SJÖ
N

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

G
ISLAVED

GISLAVED
Gislaved tjänar som servicecentra till omkringliggande landsbygd. Gislaved är 
kommunens centralort med huvuddelen av den kommunala administrationen, 
gymnasieskola, ett större handelsutbud samt nöjes- och fritidsutbud. Ca en 
tredjedel av kommunens befolkning bor i Gislaved. Orten har två centrum; 
dels den centrala delen och dels Gisleområdet, där utbildnings-, kultur och 
fritidsaktiviteter är samlade. 
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Gårdar och fritidshus i anslutning till väg 582.

Natur- och friluftsliv: Humös, näringsfattig sjö som huvudsakligen omges 
av skogsmark.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för komplettering av bebyggelse.

Konsekvenser: En förtätning kan ge bättre ekonomiska förutsättningar för 
att åtgärda avloppslösningarna.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: Ej klassad
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 950 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 21 ha
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Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
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15
. ILLERÅ
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

G
ISLAVED

GISLAVED
Gislaved tjänar som servicecentra till omkringliggande landsbygd. Gislaved är 
kommunens centralort med huvuddelen av den kommunala administrationen, 
gymnasieskola, ett större handelsutbud samt nöjes- och fritidsutbud. Ca en 
tredjedel av kommunens befolkning bor i Gislaved. Orten har två centrum; 
dels den centrala delen och dels Gisleområdet, där utbildnings-, kultur och 
fritidsaktiviteter är samlade. 
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: I anslutning till sjön finns byarna Sandshult, Illerås 
och Sjölid. Ett detaljplanlagt område för 17 tomter intill byn Sandshult. Per-
manentboende och fritidshus boende finns också i de andra byarna. Landska-
pet består till större delen av skog men har inslag av åker och betesmarker.

Natur- och friluftsliv: Humös, näringsfattig sjö i skogsbygd. Stränderna är 
steniga och blockiga. Ett område med klockgentiana och alkonblåvinge har 
undantagits från LIS-område.

Områdets tänkta utveckling: Kompletteringar kan ske med ytterligare 
bebyggelse och verksamheter som stärker friluftsliv och turism.

Konsekvenser: En förtätning ger bättre ekonomiska förutsättningar för att 
åtgärda avloppslösningar.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 0
Klassning: Ej klassad
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 255 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 31 ha
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GISLAVED
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LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne
Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
Miljöfarlig verksamhetTE
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16
. KYRKSJÖ

N

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

G
ISLAVED

GISLAVED
Gislaved tjänar som servicecentra till omkringliggande landsbygd. Gislaved är 
kommunens centralort med huvuddelen av den kommunala administrationen, 
gymnasieskola, ett större handelsutbud samt nöjes- och fritidsutbud. Ca en 
tredjedel av kommunens befolkning bor i Gislaved. Orten har två centrum; 
dels den centrala delen och dels Gisleområdet, där utbildnings-, kultur och 
fritidsaktiviteter är samlade. 
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Kommunal badplats som servar invånarna i Gisla-
veds tätort. Den ligger i anslutning till Båraryds kyrkby med kyrka, försam-
lingshem, handelsträdgård  och bygdegård. Gislavedsleden löper genom områ-
det. I anslutning till sjön finns ett flertal fritidshus. 

Natur- och friluftsliv: Badplats. Näringsfattig till måttligt näringsrik sjö med 
flacka stränder. Omges av skogsmark med inslag av odlingsmark framförallt i 
den norra delen.

Områdets tänkta utveckling: Badplatsen ska kunna utvecklas med olika 
aktiviteter, som till exempel omklädningsrum, kiosk, lekredskap, ställplats för 
husbilar mm.

Konsekvenser: Olika aktiviteter kan ge sommarjobb åt ungdomar och ge 
möjlighet  att ta vara på bybornas kreativitet. Förstärker Gislavedsleden.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: Ej klassad
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 195 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 2 ha
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Fornminne
Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
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17
. S

. G
US

SJ
Ö

N

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur 
med berg och vatten. De flesta bor i villor och ortens närings-
liv domineras av två större industrier inom metall- respektive 
träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och äldreboende finns 
som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottagning 
på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Längs västersidan på Södra Gussjön finns ca 40 
fritidshus på friköpta tomter och ett 30-tal fritidshus i ett gemensamt ägt 
fritidsområde. Ingen fastighet har längre än 500 meter till Nissastigen, väg 26, 
som trafikeras av länstrafiken. Cykelväg finns till både Gislaved och Hestra på 
det gamla järnvägsspåret. I cykelvägen går också en överföringsledning för vat-
ten och avlopp från Hestra till Gislaveds reningsverk. 

Natur- och friluftsliv: Sjön har högt naturvärde. Kanotled. Humös, närings-
fattig sjö med sandiga och måttligt branta stränder. Omges av barrskog med 
visst inslag av lövskog. Sjön har höga biologiska värden.

Områdets tänkta utveckling: Komplettering med bebyggelsegrupper.

Konsekvenser: Med tanke på sjöns naturvärde är det angeläget att kunna 
ansluta den sjönära bebyggelsen till den kommunala överföringsledningen. Om 
fler hus kan tillkomma blir det mera ekonomiskt gynnsamt att lösa VA-frågan.

Strandskyddets omfattning: 200 meter. (En del av strandskyddet är undan-
taget  i gällande detaljplan och är inte markerat som strandskydd på kartan).

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Nationellt värdefullt – natur, regionalt värdefullt – fiske.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: Ej god

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 3 570 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 116 ha
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HESTRA
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Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
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18
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning:  Närhet till Isabergsanläggningarna och Hestravi-
kens konferensanläggning. Väg 151 och väg 26. Området ingår i fördjupning-
en av översiktsplanen av för Isabergsområdet.

Natur- och friluftsliv: Kanotled. Humös och näringsfattig sjö med sandiga, 
steniga stränder. Runt sjön finns skogsmark och i den norra delen odlings-
mark. Vissa raritetsvärden har noterats.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för komplettering av bebyggelse .

Konsekvenser: Kompletterar befintliga anläggningar i Isabergsområdet 
och förbättrar underlag förservice i Hestra och Nissafors.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - natur och fiske.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: Ej god

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 190 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
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HESTRA
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18
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-Stugvik

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: I anslutning till sjöns västra strand finns ett tiotal 
fritidshus på arrendetomter. Området är lokalisrat i anslutning till väg 26, 
Nissatigen och cykelväg till Hestra och Gislaved. Överföringsledning för vat-
ten och avlopp går i cykelvägen.
Närhet till Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensanläggning.

Natur- och friluftsliv: Kanotled. Humös och näringsfattig sjö med sandiga, 
steniga stränder. Runt sjön finns skogsmark och i den norra delen odlings-
mark. Vissa raritetsvärden har noterats.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för komplettering av bebyggelse .

Konsekvenser: Om området förtätas kan de ekonomiska förhållandena 
för anslutning av vatten och avlopp till det kommunala nätet bli bättre.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - natur och fiske.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: Ej god

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 540 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 20 ha
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

19a. A
LG

USTO
RPA

SJÖ
N

-Udden

GYNNAR FINNS INTE

KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: I området finns Isabergs fritidsområde  med anlägg-
ningar för sommar och vinteraktiviteter samt boende för uthyrning. 
I området finns golfbana med 36 hål och kulturhistoriska intressen i Nissafors 
Bruk. Ansluter till väg 151.

Natur- och friluftsliv: Naturreservaten Isaberg, Ettö och Värö. Älghägn, 
kanot- och lägerplats samt badplats. Näringsfattig sjö med ständer som är 
sandiga men har inslag av sten- , häll- och madmarker. Artrik fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: En utvecklingsplan  för hela Isabergsområdet 
har tagits fram genom en fördjupning av översiktsplanen. Särskilda områden 
för bebyggelse har reserverats i planen. Det utpekade området är en återställd 
grustäkt som kan bebyggas med anläggning för friluftsliv och uthyrning.

Konsekvenser: Området ges utvecklingsmöjligheter som grundar sig på 
en hållbar turism. Avvägningar har gjorts i fördjupningen som innebär att 
det ska finnas områden som ska kunna upplevas som relativt ostörda. Ökad 
turism förstärker serviceunderlaget till Hestra och Nissafors.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - fiske.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 185 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

19b. A
LG

USTO
RPA

SJÖ
N

-H
estraviken

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: I området finns Isabergs fritidsområde med an-
läggningar för sommar- och vinteraktiviteter samt boenden för uthyrning. 
I området finns också en 36-håls golfbana och kulturhistoriska intressen i 
Nissafors Bruk. Det utpekade området innehåller en konferensanläggning i 
anslutning till Nissan och väg 151.

Natur- och friluftsliv: Kanotled. Näringsfattig sjö med ständer som är 
sandiga men har inslag av sten- , häll- och madmarker. Artrik fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för konferensanläggningen att 
utvecklas.

Konsekvenser: En fortsatt utveckling av konferensanläggningen kan ge en 
ökad bosättning i Hestra och Nissafors, vilket ger underlag för skolor och 
kommersiell service. Ett ökat antal turister ger också ett förbättrat un-
derlag. Det utpekade området ingår i fördjupningen av översiktsplanen för 
Isabergsområdet.

Strandskyddets omfattning: 200 meter.

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - fiske.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 220 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

19c. A
LG

USTO
RPA

SJÖ
N

-Isaberg

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: I området finns Isabergs fritidsområde med anlägg-
ningar för sommar- och vinteraktiviteter samt boenden för uthyrning. I områ-
det finns också en 36-håls golfbana och kulturhistoriska intressen i Nissafors 
Bruk. Trafikverket har en större rastplats i anslutning till Nissastigen, väg 26.

Natur- och friluftsliv: Naturreservaten Ettö, Värö och Isaberg. Älghägn, 
kanot- och lägerplats samt badplats. Kanotled. Näringsfattig sjö med stän-
der som är sandiga men har inslag av sten- , häll- och madmarker. Artrik 
fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: I området ska finnas möjlighet att utveck-
lavattenanknutna anläggningar som kompletterar den befintliga verksamhe-
ter som t ex, bastuanläggningar, bad- och fiskebryggor mm.

Konsekvenser: Fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet 
grundar sig på en hållbar turismutveckling, vilket innebär att vissa områden 
undantagits från exploatering och ska kunna upplevas som relativt ostörda. 
Verksamheten runt Isaberg ska dock kunna fortsätta att utvecklas och på 
vissa områden också förnyas, varför också ytor i och intill vattnet också ska 
kunna nyttjas. En förstärkning av Isabergsanläggningen ger ett ökat stöd till 
servicenäringarna i området.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - fiske.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 515 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 30 ha

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Attraktiv kommunal badplats som lätt kan nås från 
väg 26, Nissastigen. Närhet till Öreryds by med skola, hyresbostäder, villor, 
gårdar, ridanläggning, vandrarhem  och bensinmack.

Natur- och friluftsliv: Kanotled. Badplats. Sjö med sandiga stränder som 
omges av barr- och lövskog. Inslag finns av jordbruksmark på östra sidan. 
Artrik fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet att utveckla badplatsen med olika 
aktiviteter som t ex kiosk, ställplats för husbilar, camping  mm.

Konsekvenser: Stöder utvecklingen av byn Öreryd och turistutvecklingen i 
hela Isabergsområdet, samt Hestra tätort.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - natur och fiske.
Ekologisk status:  Måttlig
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 400 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 7 ha
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Skogs- och grustäktsområde i anslutning till Nissan.  
Ett fritidshus finns.  Ligger i anslutning  till väg 26, Nissastigen.

Natur- och friluftsliv: Kanotled och rastplats.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för etablering av bebyggelse  för 
boende och turist- och frluftsverksamheter.

Konsekvenser: Stöder utvecklingen av byn Öreryd och turistutvecklingen 
i hela Isabergsområdet.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 
Klassning: 
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 170 m
Areal utpekat LIS-område:  ~ 2 ha

21
. N
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N

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

22a. STEN
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Å
RD

SHULTA
SJÖ

N
/LILLESJÖ

N
-Sandsebo

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Jordbruksby med både permanenthus och fritidshus-
bebyggelse. Byn berörs av strandskydd både från Stengårdshultasjön och Lillesjön. 
Väg 651.

Natur- och friluftsliv: Stengårdshultasjön är riksintresse för naturvård. 
Näringsfattig sjö med blockiga, branta stränder och på några ställen inslag av 
sandstrand. Omges av barrskog med inslag av blandskog och jordbruksmark.

Områdets tänkta utveckling: Kompletteringar kan ske med bebyggelse 
och anläggningar för rörligt friluftsliv som t ex fiske- och badbryggor mm.

Konsekvenser: Fler boenden ger ökat under lag för skolorna i Öreryd och 
Hestra samt övrig service i Hestra. Även Bondstorp i Vaggeryd kan påverkas.

Strandskyddets omfattning: 100 meter.

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - natur.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 360 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 25 ha

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur 
med berg och vatten. De flesta bor i villor och ortens närings-
liv domineras av två större industrier inom metall- respektive 
träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och äldreboende finns 
som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottagning 
på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

22b. STEN
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-B
adplatsen

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Kommunal badplats i anslutning till Stengårdshults 
kyrkby.

Natur- och friluftsliv: Stengårdshultasjön är riksintresse för naturvård. 
Närhet flera naturvärden och fornlämningsområden. Näringsfattig sjö med 
blockiga, branta stränder och på några ställen inslag av sandstrand. Omges 
av barrskog med inslag av blandskog och jordbruksmark.

Områdets tänkta utveckling: Badplatsen ska ges möjlighet att kunna 
utvecklas med olika aktiviteter som t ex omklädningsrum, kiosk, lekredskap, 
ställplats för husbilar, campingplats mm.

Konsekvenser: Kompletterar attraktiviteten i området och får fler att 
upptäcka områdets kvaliteter, vilket kan leda till fler boende i området som 
i sin tur förbättrar serviceunderlaget i Hestra.

Strandskyddets omfattning: 100 meter.

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefullt - natur.
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 630 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 12 ha

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur 
med berg och vatten. De flesta bor i villor och ortens närings-
liv domineras av två större industrier inom metall- respektive 
träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och äldreboende finns 
som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottagning 
på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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23
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.

Områdesbeskrivning: Kommunal badplats vid en relativt ostörd sjö. I när-
området finns Valdshults kyrkby med bl a några hyresbostäder. Väg 640.

Natur- och friluftsliv: Sjön ingår i riksintresset Isaberg- Ranneboområdet 
och som är avsatt för friluftsliv. Sjö med blockiga , branta stränder omgiven 
av barrskog. Den är flikig, näringsfattig, relativt ostörd och har relativt höga 
naturvärden.

Områdets tänkta utveckling: I området kring badplatsen ska finnas möj-
ligheter att utveckla verksamheter för rörligt friluftsliv och t ex ge möjlighe-
ter att etablera ställplats för husbilar eller mindre campingplats.

Konsekvenser: Området ger förutsättningar för t ex en besökare att få en 
annorlunda upplevelse i en ostörd natur. Det kan i sin tur ge att fler upptäck-
er Isaberg-/Hestraområdet för att också bosätta sig och förstärka underlaget 
för skolor och kommersiell service.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: Nationellt värdefullt - natur.
Ekologisk status:  Måttlig
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 350 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 5 ha
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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24
. KRO
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N

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Sjön ligger i direkt anslutning till Hestra samhälle. 
Inom 200 meterszonen finns delar av ett större industriområde, en del av ett 
bostadsområde, en sport- och idrottsanläggning, två friliggande fastigheter 
samt och en kommunal badplats och delar av ett spårsystem.
.
Natur- och friluftsliv: Starkt humös, näringsfattig sjö som omges av barr-
skog och bebyggelse. Stränderna är sandiga och grusiga. I anslutning till sjön 
finns elljusspår, badplats och idrottsanläggning.

Områdets tänkta utveckling:  Villa- och industriområdet ska kunna vida-
reutvecklas även om detaljplanerna görs om. Anläggningar för friluftsliv, sport 
och turism ska ges möjligheter att utvecklas på land och på sjöytan.

Konsekvenser: Området ska kunna komplettera Isabergsområdes –anlägg-
ningarna och på så sätt ge naturliga kopplingar mellan tätorten och turisman-
läggningarna. Detta ger större utnyttjande av den befintliga servicen och ger 
underlag för utveckling av kommersiell service.

Strandskyddets omfattning: Till större delen 200 meter. Vissa delar är 
upphävda i befintliga detaljplaner. I en del i anslutning till Grimsåsvägen är 
strandskyddet differentierat. (En del av strandskyddet är undantaget  i gällande 
detaljplan och är inte markerat som strandskydd på kartan).

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: Nationellt värdefullt - Ej klassad
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 5 300 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 109 ha

H
ESTRA

HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och 
vatten. De flesta bor i villor och ortens näringsliv domineras av två större 
industrier inom metall- respektive träbranschen. Skola, förskola, bibliotek och 
äldreboende finns som kommunal service. Landstinget driver en läkarmottag-
ning på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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Teckenförklaring
LIS-ostörda sjöar
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LÄSANVISNINGAR
Gislaveds utvalda LIS-områden beskrivs både med text och kartor.

Beskrivningen redovisar varje områdes förutsättningar i form av en områdesbeskrivning och 
en beskrivning av områdets tänkta utveckling, dels en analys utifrån ovan redovisade fråge-
ställningar och de intressen i övrigt som området berörs av. 

Analysen beskriver hur området och planerade åtgärder kan leva upp till de krav som miljö-
balken (MB) och efterföljande riktlinjer ställer. I analysen finns också en redovisning om hur 
områdena lever upp till kommunens kriterier och omgivande vattens status enligt miljökvali-
tetsnormerna, (som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst har).

Slutsatser som redogör för vad som bedöms för att kunna genomföras och vilka krav som 
ställs på efterföljande planer och utredningar. Avgränsningen på kartan av respektive LIS-
område är preliminär och baserad på nu kända fakta. Den kan komma att justeras i samband 
med efterföljande detaljplanering eller andra planeringsåtgärder.

För samtliga områden redovisas i text och på karta: riksintressen enligt miljöbalken och regio-
nala intressen av olika slag som kan innebära restriktioner, till exempel biotopskydd, natur-
vårdsavtal, fornminnen etc.

I allmänhet redovisas i texten endast de intressen som finns inom utredningsområdet (prick-
ad kontur), som omfattar LIS-området och dess närmaste omgivningar. Efter analys och be-
dömning avgränsas sedan själva det område, som bedöms kunna bli föremål för exploatering 
eller komplettering med enstaka hus.

Lis-områdena ges i och med LIS-planen ett skäl för dispens, men dispens skall behandlas i 
enlighet med Miljöbalken för varje enskild exploatering eller detaljplaneläggning.
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SAMMANFATTNING
LIS-planen för Gislaveds kommun görs som ett tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen 
ÖP06. Materialet kommer i ett senare skede inarbetas i den nya översiktsplanen som är under framta-
gande. Förändringar kan komma att ske.

Den gällande översiktsplanen innehåller strategier och riktlinjer för olika aspekter som syftar till att 
landsbygden i Gislaveds kommun ska kunna leva och utvecklas. Flera utvecklingsprojekt har genom 
åren drivits tillsammans med grannkommuner som har gemensamma sjöar och vattendrag. 
LIS-planen bygger på intentionerna i ÖP 06 och framtagna fördjupningar av översiktsplanen. Kom-
munens ambition är att skydda och bevara ständerna för friluftsliv och den biologiska mångfalden, 
men också förstärka tillgängligheten genom att tillåta verksamheter och byggnation inom noga utvalda 
områden.
Urvalet av områden utgår ifrån att platsen redan innehåller bebyggelse, friluftsanläggningar eller andra 
verksamheter.

De kommunala kriterierna anger stöd till kommersiell och kommunal service samt befintlig infra-
struktur. De handlar också om att befintliga verksamheter inom t ex turism ska kunna gynnas. Ett av 
kriterierna är att vattenkvalitet ska kunna förbättras genom att det ekonomiska underlaget för nya 
avloppsanläggningar blir större.

22 sjöar av kommunens 388 och Nissan har valts ut. Ett 30-tal utpekade områden presenteras i 
planförslaget. Den sammalagda strandlängden i kommunen är 1294 km av dessa tar planen 44 km i 
anspråk.
Varje utpekat område presenteras med karta, områdesbeskrivning och tänkt utveckling för det speci-
fika området.
Till planförslaget hör också en miljökonsekvensbeskrivning som ställer förslaget mot 0-alternativet.
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VAD ÄR LANDSBYGSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE 
OCH LIS-PLAN?
Tillägget till översiktsplanen är en politisk viljeinriktning för kommunens framtida användning av vat-
tendrag och strandområden. Planen fungerar som en vägledning för kommunens och andra myndighe-
ters beslut, den ska också fungera som ett instrument för dialog mellan stat och kommun, beträffande 
de allmänna intressena.

Ur fastighetsägarens perspektiv ska planeringen ses som en möjlighet till ett vidgat markutnyttjande, 
inte som hot om intrång. Om den vidgade möjligheten ska utnyttjas eller inte är alltid upp till respek-
tive markägare.

Planen ger de som bor och verkar på landsbygden ytterligare ett ”särskilt skäl”, jämte de som finns 
angivna i Miljöbalken 7:18c, för att få strandskyddsdispens. Detta skäl har kommit till för att ge lands-
bygden nya möjligheter för nyetableringar och utveckling av pågående verksamheter. Även när detta 
skäl används görs en prövning mot strandskyddets syften. 

UPPDRAGET
Uppdraget består i att utarbeta ett tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutvecklingsområden i 
strandnära lägen s.k. LIS-områden. Huvudsyftet är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåt-
gärder i strandnära läge vars syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om områden för 
verksamheter, service, fritid och boende. Det tematiska tillägget har grund i den ändrade lagstiftning 
för strandskyddsområden som trädde i kraft 2009-01-07. Ett utpekat landsbygdsutvecklingsområden i 
antagen översiktsplan innebär ytterligare ett särskilt skäl till dispens från förbudet att exploatera mar-
ken inom strandskyddsområden. Följande orter har studerats:
Broaryd, Burseryd, Smålandsstenar/Skeppshult, Reftele, Anderstorp, Gislaved, Hestra. Avgränsningen av 
områden i denna plan utesluter inte landsbygdsutvecklingsområden i andra områden utanför strand-
skydd inom kommunen.

PLANPROCESSEN
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” är ett tematiskt tillägg till översiktspla-
nen för Gislaveds kommun ÖP 06. Avsikten med tillägget är att det tematiska tilläg-
get ska infogas i den kommunövergripande översiktsplanen för Gislaveds kommun.  
Arbetet med det tematiska tillägget har avgränsats till att behandla de sjöar som 
har någon form av bebyggelse eller anläggning i sin strandzon.
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen. Planeringen ska ske med stor trans-
pararens gentemot olika inblandade parter och allmänhet. Skälen till detta är att 
alla parter har rätt att påverka sin närmiljö, tillföra bättre beslutsunderlag samtidigt 
som planen förankras hos dem som ska leva med den. Under översiktsplaneringen 
ska det alltid ske samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner. Vidare ska de 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda som ha väsentligt intresse av planen 
beredas tillfälle till samråd. Efter varje skede sammanfattas synpunkter och pla-
nen bearbetas med hänsyn till dessa. Av detta skäl tillförs planen successivt mer 

material som följer den ända till antagande- och genomförandeskedena. En översiktsplan vinner genom 
ett antagandebeslut laga kraft men den har inte någon bindande juridisk status. Den utgör i första hand 
ett politiskt program och en viljeinriktning för den framtida utvecklingen inom LIS-områden. Den utgör 
också stöd för bygg- och mliljönämnden vid beslut om dispens fråns strandskyddet.

SAMRÅD

FÖRSLAG

UTSTÄLLNING

BESLUT
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN
Lagändringen har inneburit att strandskyddslagstiftningen differentierats inom olika delar av landets 
strandområden. Främst landsbygdskommuner ska mer aktivt kunna dra nytta av de konkurrensförde-
lar som ett läge nära vatten kan innebära för verksamheter och boende. Strandnära lägen ska stimule-
ra den lokala och regionala utvecklingen, vilket är befogat utanför de stora tätortsområdena. Villkoren 
för att området ska kunna pekas ut är bl a följande:

• Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag 
på landsbygden.

• Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och för ett rikt växt- och djur-
liv inte tillgodoses långsiktigt.

• Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Det enskilda Lis-området ska beskrivas i ett större sammanhang och en bedömning av hur åtgärder 
inom området kan bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten ska göras. Planeringen ska även be-
skriva hur den samlade tillgången på stränder ser ut både kvantitativt och kvalitativt. Hushållningsbe-
stämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken gäller, varför planering ska ta till vara de värden som finns och 
använda marken till det den är mest lämpad för. Ett landbygdsutvecklingsområde bör således innefat-
tas i en övergripande struktur, leda till en tilltalande utformning och så långt möjligt använda befintlig 
infrastruktur eller åtminstone ligga så att det är någorlunda enkelt att nå. Som exempel kan nämnas 
tekniska försörjningssystem, välfungerande kollektivtrafik och service. Planeringen ska även ta hänsyn 
till de risker som är förknippade med strandnära lägen som t ex skred och översvämning. 

Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. (1998:808)
Strandskyddsområde:
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt :
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).
14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strand-
skyddsområde).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs 
för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Lag (2009:532).
15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag
(2009:532).
16 § Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, 
fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt 
denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken,
3. byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen (1971:948),
eller
4. byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg. Lag (2009:532).
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17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla 
kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532).
18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller
2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och
a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och 
skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns 
särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § 
plan- och bygglagen. Förordning (2011:393). 18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det 
finns särskilda skäl och dispensen avser 
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vatten-
skyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Lag (2011:392).
18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något 
annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532). 18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäl-
ler ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller 
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus 
med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).
18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden 
till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven
mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för byggelse i området, och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland 
från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen 
(2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Över-
siktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).
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KRAV FÖR UTPEKANDE AV LIS-OMRÅDEN
Allmänt
För att kommunen ska kunna peka ut områden för landsbygdsutveckling krävs följande:
•  Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden
•  Tillgången till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor
 för djur- och växtlivet tillgodoses långsiktigt.
•  Området har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Ovanstående regleras i 7 kap. 18 e § MB.
För ett LIS-område gäller även att det strandnära läget bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller 
ett ökat serviceunderlag på landsbygden. Ett utpekande av LIS-områden i en översiktsplan betyder inte 
att landsbygdsutveckling alltid medför ett beslut om upphävande av eller dispens inom strandskyddet.  
Landsbygdsutveckling” är ett särskilt skäl och ska i varje ärende vägas mot reglerna om strandskyd-
dets syften (allmänhetens tillgänglighet och påverkan på livsvillkor för djur- och växtliv).

Fri passage
Enligt 7 kap. 18 f § MB ska en fri passage alltid lämnas mellan tomtplats och strand vid beslut om att 
ge dispens eller upphäva strandskyddet. Syftet med den fria passagen är att tillgodose allmänhetens 
tillgång till stranden och att skydda djur- och växtlivet. Bredden på den fria passagen bestäms av förhål-
landena på platsen såsom landskapets karaktär och dess naturliga förutsättningar. Passagen bör dock 
aldrig vara mindre än ett tiotal meter.

Hänsyn till växt- och djurliv
Dispens från strandskyddet får inte ges om de biolo-
giska värdena eller allmänhetens tillgång till stranden 
påverkas på ett oacceptabelt sätt. Hänsyn ska tas till 
all natur- och strandskyddets syften ska ses i ett lång-
siktigt perspektiv. Områden som idag inte har några 
särskilda biologiska värden kan utveckla höga värden i 
framtiden. Detta måste tas i beaktande vid planeringen 
av bebyggelse. Intrång i områden med hotade eller 
särskilt skyddsvärda naturtyper eller i en naturtyp som 
är livsmiljö för en särskilt skyddsvärd växt- eller djurart 
accepteras mindre än intrång i en mycket vanlig natur-
typ. Naturtypens och livsmiljöns tålighet för ingrepp ska 
bedömas. Hänsyn ska tas till en arts förhållanden i en 
större region än bara just det område som påverkas av ingreppet.

Hänsyn till allmänhetens tillgång
De allemansrättsliga värdena bedöms som höga i områden där:
•  tillgången till allmänt tillgängliga stränder är liten
•  det finns funktioner eller anläggningar som är särskilt anordnade för friluftslivet
 (till exempel badplatser, allmänna bryggor)
•  det finns särskilda värden för allmänheten (utöver till exempel bryggor och badplatser)
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Vid bedömningen av påverkan på allmänhetens tillgång till stränder är det viktigt att utvärdera på-
verkan utifrån olika geografiska skalor. I ett större område med god tillgång till strandområden kan 
mindre områden nära bostadsområden ha stor betydelse för när rekreation. Viktigt att beakta är att 
områden som idag inte har några större värden för friluftslivet kan utveckla höga värden i framtiden.

Kulturmiljön och fornlämningar
Det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse för att kulturhistoriskt intressanta 
byggnader samt kulturmiljöers karaktärer kan bevaras. Fornlämningar omfattas av Kulturminneslagen. 
Intrång i fornlämningar ska undvikas så långt som möjligt. Strandskyddets syfte omfattar inte kultur-
miljöer och kulturhistoriska värden. Det är därför av stor vikt att dessa värden särskilt beaktas vid 
dispensärenden.

Detaljplan
Ett områdes lämplighet för en viss användning prövas genom detaljplanläggning. En detaljplan reglerar 
vad marken får användas till och hur den får se ut. Den är ett juridiskt bindande dokument. I stort sett 
all mark i tätbebyggda områden omfattas av detaljplan.
I de fall då grupper av bebyggelse inom LIS-områden ska byggas kommer det att krävas detaljplan. 
Vissa andra åtgärder kan också bli aktuella för denna prövning.

Miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer fastställda för yt- och grundvatten och dessa anger krav på vattnets 
kvalitet. Syftet är att alla vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god 
ekologisk potential senast år 2015. För vissa skyddade områden kan det även finnas ytterligare krav. I 
vissa fall finns undantag från kraven, om det krävs längre tid för att uppnå god status eller god poten-
tial eller om det inte går att nå dit. Vid planering av bebyggelse i strandnära lägen ska miljökvalitetsnor-
merna för vatten beaktas. Det kan t ex innebära att vissa anläggningar m m behöver tillkomma för att 
förbättra t ex vattenkvaliteten.
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RISKER MED BEBYGGELSE I STRANDNÄRA LÄGEN
Allmänt
Risken med strandnära bebyggelse är att attraktiviteten för ett fåtal innebär sänkt
attraktivitet för flera andra. Exploatering i strandnära lägen kan medföra att
attraktiviteten exploateras bort, till exempel kan värden försvinna för de som redan bor där och för 
de som kan komma i framtiden. Förutom att det kan få långsiktiga negativa konsekvenser för frilufts-
livet, floran och faunan så påverkas även landskapsbilden (sett både från land och vatten). Bebyggelse 
i öppna landskap som hamnar bakom ny bebyggelse i strandnära lägen påverkar upplevelsen av områ-
det.

Översvämning
De senaste årens översvämningssituationer och den ökade risken för klimatförändringar gör att höjda 
vattennivåer måste räknas in i samhällsplaneringen. I Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetän-
kande tas frågan kring konsekvenserna av ett förändrat klimat upp (SOU 2007:60). I rapporten visas 
att det är nödvändigt att klimatanpassningen av samhället påbörjas. Risken för översvämningar, ras, 
skred och erosion ökar och kräver att åtgärder vidtas. SMHI har utfört en regional analys av klimat-
förändringar och översvämningsrisker i ett framtida klimat för Jönköpings län. Analysen visar att tem-
peraturen och nederbörden kommer att öka och att den största mängden nederbörd kommer under 
vinterhalvåret. Det så kallade 100-års flödet kommer att öka i framtiden Avdunstningen kommer att 
bli högre och tillrinningen i vattendrag kommer att öka under december till mars och minska under 
vår, sommar och höst.  Analysen visar även att säsongen för tjäle kommer att bli kortare och det 
största tjäldjupet minskar i södra Sverige. En översiktlig översvämningskartering för Nissan och Lagan 
har gjorts av Räddningsverket (nuvarande MSB). Idag finns det risk att ett antal befintliga bostäder kan 
komma att översvämmas vid ett 100-årsflöde. Översvämningskarteringen är dock grov och mer detal-
jerade topografiska kartor krävs för att kunna få en mer detaljerad bild av översvämningsrisken. 

Finns intresse att bygga i ett område som omfattas av översvämningskarteringen behöver det göras 
fler underökningar med mer detaljerad höjddata. Vid reglerade såväl som oreglerade vattendrag ska 
det studeras vilka vattenflöden och vattennivåer som kan uppstå. I områden där man vill bygga och 
där det finns en översvämnings-risk ska åtgärder göras för att förhindra att översvämning sker och att 
ny bebyggelse skadas.  Vilka åtgärder som ska göras får bedömas i varje enskilt fall. Översvämningsris-
ken ska beaktas vid planering och bygglovsgivning

Skred och ras
Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att undersöka de geotekniskaförutsättningarna för att 
kunna bedöma eventuella riskfaktorer såsom ras, skred, erosion och översvämning. Skred inträf-
far i silt- och lerjordar och innebär att en sammanhängande jordmassa kommer i rörelse. Skred kan 
även ske i siltiga eller leriga moräner om jordarten är mättad med vatten. Ras sker när block, stenar, 
grus- och sandpartiklar rör sig fritt. Det kan förekomma i bergväggar, grus- och sandbranter. Eftersom 
morän dominerar i Gislaveds kommun bedöms skred- och rasriskerna generellt som relativt små, men 
på vissa platser finns mer finkorniga jordar (silt, lera och sand). Vid bedömning av ett områdes lämp-
lighet för byggnation är det viktigt att undersöka geologin mer detaljerat. När de geotekniska förut-
sättningarna undersöks så är det även viktigt att ta effekterna av ett förändrat klimat i beaktande. Vid 
snösmältning, tjällossning och perioder med mycket regn är risken för ras och skred större. Under vår 
och höst stannar regnvattnet till stor del kvar i jorden och vid högt vattentryck kan ras eller skred 
förekomma.
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KOMMUNENS SYFTE
Genom att satsa på attraktivt boende, god infrastruktur anläggningar för friluftsliv och turism., entre-
prenörskap och en hållbar utveckling ska kommunen sträva efter att uppnå målet på att öka kommu-
nens befolkning. Det finns idag totalt 28700 invånare i kommunen och ungefär 10 000 av dessa bor i 
Gislaved. Planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (antagen 2006) och ska vara vägledande vid 
prövning av dispenser från och upphävande av strandskyddet. Syftet med att peka ut områden som 
lämpliga för strandnära bebyggelse (så kallade LIS -områden) är att långsiktigt stimulera den lokala och 
regionala utvecklingen. Planen bidrar därmed till att stimulera inflyttning genom att peka ut lämpliga 
och attraktiva områden för landsbygdsutveckling. LIS-områden har valts på ett sådant sätt att skyddet 
av strändernas natur- och friluftsvärden bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Allmänheten ska fortfa-
rande ha god tillgång till strandområden och det ska vara möjligt att bevara goda livsvillkor för djur 
och växtlivet. Vid utpekande av LIS-områden är det därför viktigt att kommunen har ett långsiktigt 
perspektiv i planeringen och endast en begränsad del av strandområdena bör omfattas av LIS. Lång-
siktigheten syftar på generationsperspektivet som är satt till 25 år. Då vissa sjöar och vattendrag även 
ingår i andra kommuner är det viktigt att titta på förutsättningarna i angränsande kommuner.
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ALLMÄNT OM GISLAVEDS KOMMUN
Allmänt
I den norra delen av kommunen möter man vildmark med 
en kuperad skogsterräng och i de mellersta och västra 
delarna är landskapet mera småskaligt medan det i sydöst 
utbreder sig ett slätt jordbrukslandskap. Kommunen rym-
mer 388 sjöar och störst av dem är Bolmen och Fegen. 
Kommunen har många kvaliteter som ger förutsättningar 
för utveckling av både attraktivt boende och näringsliv.

Utmaningen och styrkan i vår kommun är att vi har åtta 
tätorter i varierande storlekar och med olika kvaliteter. Alla skall utvecklas efter sina förutsättningar 
och det ska ske tillsammans med den kringliggande landsbygden.

Landsbygd är inte ett homogent landskap utan i landsbygdsbegreppet ligger allt från mindre tätorter 
till i stort sett obefolkade områden. Landsbygden är en viktig del av Gislaveds kommun och det är 
angeläget att så långt det är möjligt förbättra och utveckla möjligheterna att bo och verka på landsbyg-
den. LIS- planen ska ha en helhetssyn på hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling i landsbyg-
den. Det lokala engagemanget är av avgörande betydelse för att utvecklingen på landsbygden ska bli 
lyckosam. 

Fågelvägen är Gislaveds kommun 78 km lång från syd till nord och ca 40 km bred på det bredaste 
stället.  Förutom tillverkningsindustri karaktäriseras landsbygdens näringsliv av jord och skogsbruk. 
Kommunens sydöstra delar är länets djurtätaste bygd och här finns de största gårdarna. Kommunens 
norra del är mer skogrik. Den sydvästra delen består av ett småbrutet landskap. Kommunens besöks-
näringscentrum finns i Isabergsområdet. Kommunen gränsar till tre län och nio kommuner. Detta gör 
att många av kommunens landsbygder är gränstrakter. Gislaved. Ca 80% av kommunens invånare bor i 
de åtta tätorterna.

Befolkningsutveckling
Tendensen är för närvarande att kommunens befolkning 
minskar. Orsaken till detta kan vara omstrukturering i 
industrin som ger färre arbetstillfällen. 

Näringsliv
Allmänt
Näringslivet i kommunen förändras ständigt. Branscher 
försvinner och nya kommer till. Skiften från en näringsgren 
till en annan sker också. Tillverknings- och utvinningsfö-
retag dominerar på kommunens landsbygd när det gäller 
antalet arbetsplatser. Sektorn svarar för 44 % av det totala 
antalet arbetsplatser i kommunens landsbygdsområden. 
Handel- och kommunikationer står för 12%, jord-, skogs-
bruk och fiske 11%.
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Industri
Industrin är den dominerande näringsgrenen i kommunen med ca 1 000 företag. De flesta av företagen 
är små eller medelstora men även några är stora och multinationella. 
Största branscherna är plast-, verkstads-,gummi- och metallindustri

Jord- och skogsbruk
Jordbruksarealen i Gislaveds kommun är ca 10 000 ha varav ca 7 500 ha är brukad åker. Vilket är 
knappt 9% av den totala landarealen i kommunen, fördelat på drygt 2 500 fastigheter av varierande 
storlek. Ca 500 personer bedriver i någon form aktivt jord- eller skogsbruk. Mjölkproduktion bedrivs 
på ca 65 gårdar med sammanlagt ca 2 800 mjölkkor. 

Den produktiva skogsmarksarealen i Gislaveds kommun är ca 74 000 ha, d v s 63 % av landarealen 
jämfört med riket som har 70% skogsmarksareal. Medelarealen per brukningsenhet är 44 ha. Antalet 
årsarbetare i skogen är ca 500 och därtill kommer självverksamheten. I snitt avverkas 640 ha/år i slut-
avverkning, sett över en tioårsperiod. Omloppstiden för skogen i Gislaveds kommun är 90 år och ca 
80 % av tillväxten avverkas. 

Besöksnäring
I kommunens landsbygd finns idag flera mindre verksamheter som har direkt anknytning till besöksnä-
ringen. Verksamheterna bedriver allt från stuguthyrning och andra övernattningsmöjligheter till butiker 
och aktivitetsturism. Det finns även ett antal mindre hantverksbutiker som inte alltid är åretruntöppna 
samt museiverksamhet. I orterna Öreryd, Villstad och Segerstad drivs vandrarhem. Förutom de min-
dre besöksnäringsaktörerna finns Isabergsområdet i kommunens norra del med både skidanläggning, 
restauranger, campingplats, golfbana och konferenslokaler. Isabergsområdet besöks av ca 350 000 
personer per år varav ca 170 000 vintertid. 

I Sydöstra delen av kommunen finns sjön Bolmen som lockar många fritidsboende som i sin tur bland 
annat skapar möjlighet att bedriva lanthandel i Tallberga året runt. Ifrån Sunnaryd finns en färjeförbin-
delse ut till ön Bolmsö vilket gör orten till en plats där många turister, både inhemska och utländska, 
passerar under sommarmånaderna. I området finns även en föreningsägd småbåtshamn.

Infrastruktur
Vägar
Nissastigen, väg 26, utvecklas i stråket Inlandsvägen syd.  Väg 27 ingår i SebTransLink som är en länk 
mellan Göteborg och Karlskrona.

Ett väl fungerade landsbygdsvägnät är en förutsättning för att ett attraktivt boende ska kunna erbjudas 
utanför tätorterna, men också för att det näringsliv som är etablerat på landsbygden ska kunna fung-
era. Gång- och cykelvägar är viktiga från trafiksäkerhetssynpunkt och fungerar både som skol-, arbets- 
och motionsvägar.

Järnvägar
Två järnvägslinjer finns i kommunen; Kust- till kustbanan som passerar Hestra och Halmstad-Näs-
sjöbanan, på vilken det finns stationer i Smålandsstenar och Reftele. Ett godsspår finns från Landeryd 
till Burseryd. Alla banorna är viktiga framförallt för näringslivet. För ett uthålligt transportsystem är 
järnvägen särskilt viktig.
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Bredband
Det finns ett flertal leverantörer av bredband i kommunen. 
Kommunen spelar en viktig roll för att säkerställa etablering-
en av regional/ kommunal IT-infrastruktur, särskilt i mindre 
orter och landsbygd. Tillgången till bredband har stor bety-
delse för såväl utbildning, social verksamhet, sociala kontak-
ter som näringsliv. Flera byar har utbyggt fibernät. 

Telenät
Det fasta nätet för telefoni består av lokala och regionala 
delar som är sammankopplade nationellt och internationellt. 
De större orterna i kommunen är anslutna till Teliasoneras 
nationella och internationella nät med fiberkabel. Dessa 
avslutas i den lokala telestationen där övergång från fiber till 
koppar sker.

Vatten- och avloppsnät
Infrastrukturen för vatten- och avlopp håller på att för-
ändras. En sammanbindning mellan kommunens tätorter 
blir vanligare. Idag finns VA-ledningar mellan Gislaved-An-
derstorp, Gislaved-Hestra, Reftele-Anderstorp och vatten-
ledning mellan Smålandsstenar och Skeppshult. Detta ger 
fördelar genom att mindre recipienter inte belastas och 
antalet vatten och avloppsverk blir färre.

Elnät
Gislaveds kommuns regionnät ;130 kV, matas i norra delen 
av Svenska kraftnät,400/130 kV, i Tranemo kommun och i 
södra delen via Sydkrafts nät. Större ställverk finns i Små-
landsstenar och i Mossarp utanför Gislaved.

VA- Överföringsledningar

Bredband-Fiber

Hestra

GISLAVED
Anderstorp

Reftele
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Kommunikationer-persontrafik
Pendling förekommer både inom kommunen och till/från 
grannkommunerna. Den största pendlingen inom kommunen 
sker mellan Anderstorp och Gislaved samt Smålandsstenar 
och Gislaved.

Bil
Det är ett stort bilberoende i kommunen vilket ställer krav på 
planering av parkeringsplatser, vägar och gator. I kommunen 
finns ett något större bilinnehav än i riket och länet. Ca 15 000 
personbilar i trafik är registrerade i Gislaveds kommun.

Buss
Genom Jönköpings länstrafik landsbygdslinjer trafikeras 
kommunens fem största orter med avgångar alla varda-
gar. Under helger och kvällar finns en begränsad trafik. 
Då ett stort antal skolungdomar använder sig av länstra-
fiken minskas antalet avgångar under de perioder skolan 
är stängd. Busslinjer finns också till grannkommunerna, 
framförallt Gnosjö,  Värnamo, Borås och Jönköping. Snabb-
busslinjer finns från Gislaved till Göteborg och Halmstad. Behovet av kollektivtrafik är stort med tanke 
på arbetspendling och möjligheterna att välja gymnasieskola.

Skolskjutsar
Elever med mer än 2 km i årskurs 0-3 och 3 km i årskurs 4-9 mellan hem och skola är berättigade 
till skolskjuts. För gymnasieelever är minimiavståndet 6 km. Skolskjutsarna upphandlas av kommunen. 
Gymnasiets resor köps av länstrafiken.

Tåg
Järnvägslinjerna i kommunen trafikeras dagligen med ett flertal avgångar. Trafiken är framförallt anpas-
sad för interregional trafik, vilket ger tidtabeller som prioriterar goda avgångs- och ankomsttider vid 
slutstationerna istället för lokal arbetspendling.

Närtrafik
Med närtrafik kan den som bor på landsbygden med byadress eller i Broaryds tätort resa till en gatu-
adress i någon av kommunens tätorter.

Färdtjänst
Färdtjänst är en komplettering till den ordinarie kollektivtrafiken. Den som har varaktigt funktionshinder 
kan ansöka om färdtjänstillstånd och får då åka med fordon anpassat till funktionshindret.
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Kommunikationer-godstrafik
Godset i kommunen transporteras till största delen med lastbil. Den största terminalen för omlastning 
av gods finns i Smålandsstenar. En mängd styckegods transporteras också med buss. På järnväg frak-
tas framförallt tyngre och skymmande gods som t ex råvaror till vissa industrier. Järnvägen Landeryd 
- Burseryd är enbart för godstransporter framförallt till Burseryds Bruk. Godshantering i lite större 
skala sker också på stationen i Smålandsstenar (Halmstad-Nässjöbanan).

Service
I Kommunen finns det totalt 19 grundskolor. Låg och mellanstadium finns i orterna Anderstorp, Burseryd, 
Broaryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Skeppshult, Smålandsstenar, Ås och Öreryd. Högstadium finns i Anders-
torp, Gislaved, Reftele och Smålandsstenar. Ett gymnasium finns i centralorten Gislaved och ett naturbruks-
gymnasium i Stora Segerstad utanför Reftele. Även i grannkommunen Gnosjö finns ett gymnasium samt i 
Värnamo och Jönköping. Gislaveds kommun har ett antal barn i gränsbygdsområden som går i skola i ort i 
grannkommun istället för i skola inom kommunen. På samma sätt finns det barn ifrån grannkommuner som 
går i skola i Gislaveds kommun. Det största utbytet sker mellan Gislaved och Hylte. Förutom Hylte finns 
några utbyten med Värnamo, Vaggeryd, Svenljunga och Tranemo kommuner. 
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Äldreomsorg i form av särskilt boende finns i alla större och mindre tätorter förutom Skeppshult. Hem-
tjänsten är organiserad i olika geografiska distrikt där den ibland är samordnad med ett boende och ibland 
drivs som en fristående enhet.  Frågan om samordning av hemtjänsten i Gislaveds sydvästra delar med 
Hylte kommuns norra distrikt har varit uppe för diskussion men någon samverkan har ännu inte initierats. 

Inom Räddningstjänsten i kommunen sker ett gränsöverskri-
dande samarbete med grannkommunen Gnosjö i form av 
gemensam nämnd. Räddningstjänsten har idag verksamhet i 
Mossarp mellan Gislaved och Anderstorp, i Gnosjö, i Hestra , i 
Smålansstenar, i Reftele och i Burseryd.  

Biblioteksverksamhet finns över hela kommunens geografiska 
yta. Förutom biblioteken i Gislaved, Anderstorp, Smålandste-
nar, Reftele, Hestra, Burseryd och Broaryd finns dessutom 
bokbussen vars turer körs över hela kommunen. 

Kommunens enda avfallsdeponi finns i området mellan Gis-
laved och Anderstorp. Återvinningscentraler finns också här 
samt i Smålandstenar. En bemannad mobil återvinningscen-
tral besöker var tredje vecka återvinningsgårdarna i Reftele, 
Hestra och Burseryd.
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Avstånd till drivmedelstationer

Avstånd till gasstation

5 km

10 km

20 km

Öreryd

Gislaved

Anderstorp

Burseryd

Smålandsstenar

Broaryd

Reftele

Skeppshult

TallbergaTallbergaTallberga

Avstånd till drivmedelstationer

Avstånd till gasstation

ÖrerydÖrerydÖrerydÖreryd

Tallberga

BroarydBroarydBroaryd

BurserydBurserydBurserydBurserydBurserydBurserydBurseryd

SkeppshultSkeppshult

Smålandsstenar

SkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshult
BroarydBroarydBroarydBroarydBroarydBroaryd

SkeppshultSkeppshult

Anderstorp

RefteleSmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenar RefteleRefteleRefteleRefteleRefteleSmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenar

GislavedGislavedGislaved

AnderstorpAnderstorpAnderstorpAnderstorpAnderstorp

GislavedGislavedGislavedGislaved

Anderstorp

Gislaved

AnderstorpAnderstorpAnderstorp

GislavedGislavedGislavedGislaved

SkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshultSkeppshult

SmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenarSmålandsstenar

Tallberga

Burseryd

Broaryd

Förutom viktiga serviceorter inom kommunen finns det även täta kontakter mellan områden i Gislaveds 
kommun och orter i grannkommunerna. Bland annat finns det i kommunens sydvästra delar de som ser 
Ätran, Hyltebruk och Kinnared som sina självklara serviceorter. I de sydöstra delarna är det inte lika själv-
klart med kontakter till serviceorter över kommungränsen. Detta beror troligtvis på att det inte är några 
större orter belägna söder ut utanför kommungränsen och längre upp i sydöst ligger Reftele som har ett 
relativt bra utbud av kommersiell service. I den lilla orten Tallberga i närheten av Ås finns dessutom en 
lanthandel som även tillhandahåller drivmedel.

Längst upp i norra delarna av kommunen finns kontakter över gränsen till både grannkommunen Vaggeryd, 
där Skillingaryd är den serviceort som ligger närmast kommungränsen, och Gnosjö kommun med huvud-
orten Gnosjö. 
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KOMMUNENS URVAL AV SJÖAR OCH VATTENDRAG
Allmänt
I denna planhandling har natur- kultur- och rekreations-
värden vid kommunens större sjöar och vattendrag 
inventerats för att kunna peka ut områden för strandnära 
boende. Inventeringen har gjorts för att förhindra att 
strandskyddets syften motverkas. Kartor, tidigare inven-
teringar, flygbilder och fältbesök har legat till grund för 
inventeringen. Sjöarnas och vattendragens betydelse för 
friluftslivet har bedömts genom områdenas tillgänglighet, befintliga badplatser och kända aktiviteter 
såsom kanotning, vandring och fiske. Tomtmark och våtmark bedöms som mark utan tillgänglighet och 
resterande mark som måttligt tillgänglig. Badplatser och liknande anläggningar samt utsiktspunkter 
bedöms som mark med god tillgänglighet. Det är viktigt att ha i åtanke att strandskyddets syfte är att 
skydda de allemansrättsligt tillgängliga stränderna, oavsett om de är särskilt värdefulla för friluftslivet 
eller inte. Vid planering av ny bebyggelse ska natur- och kulturvärden inventeras och en bedömning av 
strandområdets tillgänglighet för allmänheten göras.

De sjöar som har valts ut för LIS redovisas på kartor som tydliggör var det finns naturvärden, befintlig 
bebyggelse samt LIS-områden. Sammanlagt har 20 sjöar och ett vattendrag valts ut.

Tätorter
I kommunens alla tätorter ska finnas möjligheter till utveckling. Tillgång finns på planlagd mark för in-
dustri och bostäder i de flesta tätorterna. Ett problem kan vara att önskemål om lokalisering och den 
tillgängliga marken inte alltid överensstämmer. Mark för nya typer av verksamheter efterfrågar andra 
lägen än vad den traditionella industrin gör. Kommunen arbetar aktivt med att ta fram nya bostadsom-
råden och industriområden. Gamla mötesplatser som posten, banken mm fungerar inte längre, varför 
det offentliga rummet blir allt viktigare för orternas attraktivitet. De kvaliteter som finns i form av 
grönska och vatten bör lyftas fram. I alla kommunens tätorter finns sjöar eller vattendrag.

Förkortningar
MB Miljöbalken
PBL Plan- och bygglagen
LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
ÖP Översiktsplan
SCB Statistiska centralbyrån
VISS Vatten Informations System för Sverige
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En god planering
Planeringen ska ta hänsyn till människors behov i samspel med de förutsättningar som naturen ger för 
att öka möjligheten att skapa ett hållbart samhälle (ÖP, antagen 2006).
Det innebär bland annat att ny bebyggelse uppförs i områden som är bra livsmiljöer för de boende 
med avseende på omgivningen, kommunikationer, närhet till arbetsplatser och rekreation. För redan 
befintlig bebyggelse bör dessa faktorer stärkas och utvecklas. Det är viktigt att kommunens kulturella, 
historiska och arkitekttoniska arv tas till vara. Detta omfattar både byggnader och bebyggelsemiljöer. 
Vid nybyggnation ska arvet beaktas samtidigt som det tas hänsyn till trygghet, säkerhet, tillgänglighet 
och gemenskap. Kommunens ställningstagande är att se natur- och kulturmiljöer som en tillgång vid 
planering av områden för bostadsändamål. Regleringen av bebyggelse på landsbygden kan ske med 
detaljplan, områdesbestämmelser eller genom bygglov.

Verksamheter och anläggningar
Landsbygdsutveckling handlar inte bara om bebyggelse. För att stärka hela kommunen krävs också att 
anläggning i och nära sjöar kan tillkomma som gör områden attraktiva för rörligt friluftsliv och besöks-
näring. Dessa verksamheter kan komplettera t ex befintliga byar, stugbyar, rastplatser, vandringsleder, 
badplatser mm. Det kan också behövas nya lokaliseringar som får fler att hitta ut på landsbygden.

Planens ekonomiska och sociala konsekvenser
Utvecklingen av landsbygden kan gynna näringslivet och servicen inom kommunen.
Det skapas fler boenden och arbetstillfällen vilket är positivt för den kommunala ekonomin. Kostnader 
kan uppstå av till exempel skolskjutsar och infrastruktur (vägar, avloppsanläggningar m.m.) men på det 
stora hela bedöms planen gynna ekonomin. Men även det sociala livet i kommunen gynnas. Bland annat 
genom att antalet invånare ökar och ekonomin stärks vilket leder till att den kommunala servicen öka.

Landsbygdsutveckling i Gislaveds kommun
Befintliga utredningsområden för strandnära boende
I översiktsplanen (antagen 2006) och senare antagna fördjupningar pekas ett antal områden ut som 
utredningsområden för framtida bostäder.

Övriga utredningsområden
I översiktsplanen finns också andra utredningsområden vars syfte är att främja utvecklingen av lands-
bygden. Dessa områden berör bland annat framtida industri, handel och service och finns i kommu-
nens orter.

SJÖAR OCH VATTENDRAGS NATURVÄRDE
Gislaveds kommun finns fortfarande många vatten som är vär-
defulla. Sjöar och åar med mycket höga naturvärden är: Bolmen, 
Draven, S Gussjön, Stengårdshultasjön, Fegen, Spaden, Nissan 
norr om N. Gussjön, Valån och Svanån/Radan.  

Sjöar och åar med höga naturvärden är: Storasjön/Sävsjön, 
Majsjön, N. Gussjön, Hammarsjön, Algustorpasjön, Vikaresjön, N. 
Vallsjön, Jällunden, Rasjön, Gräsken, övriga delen av Nissan, Radan, 
Flankabäcken, Moa sågbäck, Betarpsbäcken, Bolån och Flinteryds-
bäcken/Olsbäcken.

ANALYS
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Kommunen indelas i följande 
avrinningsområden
Enligt EU:s vattendirektiv ska medlemsländerna dela in sin 
yta i avrinningsdistrikt. Sverige är indelat i fem vattendi-
strikt som är grunden för förvaltningen av vatten i landet. 
Den största delen av vattnet från Gislaveds kommun 
avleds till Nissan, Lagan och Ätrans vattensystem.

Lagan
1. Bolmen och dess mindre flöden 
Nissan
2. Västerån och Österån
3. Nissans nedre del (nedströms Nissasjöarna)
4. Anderstorpsån
5. Nissasjöarna och deras tillflöden
6. Nissans övre del 
Ätran
7. Ätran.

Sjöarnas karaktärer
Sjöar har vissa karaktärer som bör bevaras då de ofta har att göra med sjöns attraktivitet. Exempel på 
sådana karaktärer är skogssjöar med sin känsla av orördhet, tätortsnära sjöar och sjönära kulturland-
skap såsom jordbrukslandskap och säteri- och bylandskap.
Skogssjö
En sjö som omgärdas helt av skog eller där ena sidan är oexploaterad och den andra bebyggd kan 
uppfattas som en skogssjö. Skogssjön är ofta eftertraktad av turister och för sommarboende på grund 
av sin avskildhet och stillhet. Men skogssjöar är ofta känsliga för störningar.
Sjönära kulturlandskap
Ett kulturlandskap bjuder på en variation av öppna och slutna ytor vilket kan skapaattraktiva bebyggel-
selägen med sjöutsikt. Här är det av intresse att värna kulturvärdena för att stärka sjöns frilufts- och 
upplevelsevärden och öka attraktiviteten för bebyggelse. Kulturlandskapet är beroende av skötsel för 
att åkrar, ängar och hagar ska kunna bestå.
Tätortsnära sjöar
En tätortsnära sjö omges av ofta av exploaterade områden. Vid sjön finns oftast flera friluftsanlägg-
ningar som bidrar till ett mer ordnat och omfattande friluftsliv. Den höga exploateringsgraden leder 
till stor påverkan på natur- och rekreationsvärdena som är hämmade av andra intressen. Tätortsnära 
sjöar är mycket viktiga för ortens invånare men risken är stor att värden exploateras bort.
Ostörda sjöar
Som ostörd sjö räknas sjöar som inte har någon bebyggelse inom 300 meter från strandlinjen och 
som inte ligger intill allmän väg eller större enskild väg. I kommunen finns ett 40 tal sådana sjöar. De 
flesta är mellan 3 och 10 ha stora.

Riksintresse
Flera sjöar ingår i riksintresse för exempelvis naturvård och friluftsliv. Dessa är alltid värdefulla med 
avseende på det syfte som riksintresset har, men riksintresset behöver inte utgöra ett hinder för LIS-
områden. Det ska utredas från fall till fall. En bedömning av hur en framtida exploatering kan komma 

Avrinningsområden
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att påverka riksintressena kan göras först när det finns närmare uppgifter om typ av bebyggelse eller 
anläggning. Påverkan på riksintressen utreds mer ingående då det finns intresse att bygga i ett område 
och när typen av bebyggelse är känd.

Mellankommunalt samarbete
Ett mellankommunalt och regionalt samarbete kan bidra till att utveckla och stärka kommunen och re-
gionen. För vissa områden som kan vara intressanta för strandnära boende bör det ske ett samarbete 
mellan kommuner., till exempel Fegenområdet och Bolmenområdet. Fegenområdet är riksintresse för 
naturvård. Bolmen är riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Gislaveds kommun ingår tillsammans 
med andra kommuner och företag i Nissans. Ätrans och Lagans vattenråd. 

Vattentäkter och vattenskyddsområden
Gislaveds kommun baserar sin vattenförsörjning på grundvatten och tillgången är god. Vissa grundvatten-
förande lager är mer känsliga för föroreningar än andra, beroende på infiltrationshastigheten i marken. 
Enligt SGU:s undersökningar är de grundvattenförande lager som finns i kommunen intressanta för vat-
tenförsörjning av ett större område. Skyddsområden för vattentäkterna finns i Gislaveds kommun. 
Bolmen är vattentäkt för 16 Skånekommuner, men saknar i dagsläget skyddsområde.

Mark- och vattenområden
Vid planerings- och byggprocesser är kommunens ställningstagande att det ska tas största möjliga hän-
syn till värdefulla naturmarker och vattenområden. Kommunen värnar om våtmarkerna som inte bör 
exploateras på grund av sina natur- och rekreationsvärden. I översiktsplanen (antagen 2006) nämns att 
genom ”säkerställande av stora opåverkade områden ökar förutsättningarna för ett attraktivt rörligt 
friluftsliv och en biologisk mångfald”. 

Tätortsnära landsbygd
Gislaved och den tätortsnära landsbygden är ömsesidigt beroende av varandra. Staden har en stark 
arbetsmarknad, erbjuder goda utbildningsmöjligheter och har ett rikt utbud av kultur och service. 
Närheten till naturen ger möjligheter till friluftsliv, rekreation samt bra och rymliga boendemiljöer i 
natursköna lägen. Jord- och skogsbruket är på flera sätt en viktig tillgång.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en starkt bidragande orsak till varför inte nybyggnationen på 
landsbygden är mer omfattande är den ekonomiska risken för den enskilde. Höga investeringskostna-
der vid nybyggnation ställer krav på tomtens läge och kvalitet så att en rimlig möjlighet finns att få till-
baka investerade medel när bostaden säljs. Befintlig bebyggelse ligger ofta i en vacker bygd, omgiven av 
skogs- och jordbruksområden och i direkt anslutning till vattendrag eller sjöar. Attraktiv boendemiljö 
handlar om att välja den boendeform som passar var och en bäst. En positiv attityd från kommunens 
sida underlättar för privata initiativ vid avstyckning av enstaka tomter eller ny bebyggelse på landsbyg-
den nära tätorten. Sjö nära lägen, stora tomter och andra kvaliteter är sådant som kan bidra till ett 
ökat byggande. Detta för att det kan minska den ekonomiska risken för den enskilde.

Landsbygden har naturliga förutsättningar ger stora möjligheter att utveckla den naturnära turismen, 
något som gynnar befolkningen i tätorten men också det lokala näringslivet. Tillgänglighet till naturom-
råden och naturnära boende är här viktiga faktorer.

En levande landsbygd är beroende av den kommunala servicen. Skola, barnomsorg, bibliotek, etc. är 
ofta avgörande faktorer för människor när de väljer boende. Närhet till servicen är en förutsättning 
för att man ska kunna bo kvar i sin hemmiljö när man blir äldre. 
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En sammanhållen bebyggelse förbättrar underlaget för kommunal service. Det är viktigt att all ny 
bebyggelse utformas med hänsyn till natur- och kulturlandskapet. Bra vägnät och goda förbindelser 
i kollektivtrafiken är viktiga förutsättningar för att kunna bo och ha verksamhet på landsbygden. Bra 
kommunikationer är också viktigt för arbetspendling och för att få tillgång till stadens serviceutbud.

Bredband är en annan viktig del av den tekniska infrastrukturen. En god tillgänglighet för invånare och 
företagare ger större valfrihet för boende på landsbygden. Informationstekniken är ett naturligt hjälp-
medel för medborgare och företagare i kommunen. Därför satsar Gislaveds kommun på en utbygg-
nad av IT- infrastrukturen så att flertalet av kommuninvånarna på landsbygden och i mindre orter får 
tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.

Vad är attraktivt boende i strandnära lägen?
En attitydundersökning visar att för ett strandnära boen-
de ska vara attraktivt ska boendet läggas vid en sjö med 
tomt ner till sjökanten. Därefter prioriteras att bo utan 
strandtomt med utsikt över en sjö eller nära en sjö. An-
dra faktorer som är viktiga för att människor ska upp-
leva det strandnära boendet som attraktivt är tillgången 
till en friliggande villa, gärna avskild, belägen i ett lantligt, 
öppet landskap. Även närhet till mataffär och kollektiv-
trafik anses som värdefulla kriterier. Strandnära boende vid en å, ett centralt läge, i bruks/kulturmiljö eller 
i flerbostadshus anses något mindre attraktivt. Avståndet till närmsta granne ska helst inte vara större än 
en kilometer och det bör inte ta mer än 30 minuter med bil till närmaste större tätort. Undersökningen 
visade att de aktiviteter som det ansågs vara viktigast att ha tillgång till var promenader och få avkoppling 
i naturen. Tillgången till strövområden och badmöjligheter är av stor vikt.

Utformning av ny bebyggelse
Utformningen av ny bebyggelse ska ske så att den inte förtar syftet med strandnära boende, bland 
annat utsikten över sjön. Hus får inte uppföras så att de skymmer sikten mot sjön på ett oattraktivt 
sätt. Enligt lagstiftningen får det inte skapas strandtomter med direkt tillgång till strandområdena. Det 
innebär allt för stora nackdelar för redan befintliga och kommande upplevelsevärden. Strandtomter 
innebär att boendemiljöerna förlorar sin attraktivitet och att skadorna på natur- kultur och rekrea-
tionsvärden blir för stora. Allmänhetens rätt att beträda strandområdet ska skyddas och bebyggelse 
får inte ske så att områden ser ut att vara privatiserade.

Bryggor och båtplatser
I samband med ny bebyggelse i strandnära lägen upp-
står ofta önskemål om bryggor och båtplatser. Innan 
byggande av strandnära bostadsområden görs bör 
frågan angående bryggor och badmöjlighet lösas och 
åtgärder vidtas för att strandområden inte ska privati-
seras. Båtplatser bör samlas i en gemensamhetsanlägg-
ning för att minska störningarna. Bryggor kräver dis-
pens från strandskyddet och ska uppföras på ett sådant 
sätt att påverkan på friluftsliv och naturvärden blir så 
liten som möjligt. Vikar kan till exempel vara värdefulla 
biotoper för fiskars reproduktion.
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Definition landsbygd 
Det finns flera olika definitioner för begreppet 
landsbygd (se propositionen
”Strandskyddet och utvecklingen av landsbyg-
den”, Prop. 2008/09:119). Definitionen
baseras ofta på faktorer som gleshet, avstånd 
och tillgänglighet. I propositionen framgår att 
kommuner själva ”bedömer vilka områden som 
har sådan karaktär att de kan vara lämpliga 
för en utveckling av landsbygden”. I propositio-
nen (Prop. 2008/09:119) nämns även att det 
är möjligt att peka ut områden som bidrar till 
landsbygdsutveckling även då områdena ligger 
i eller i närheten av tätorter. Förutsatt att det 
inte förhindrar att strandskyddets syften till-
godoses långsiktigt. I kommunens översiktplan 
uppfyller alla orter utom Gislaved kriterierna 
för landsbygd. Denna definition är därför logisk 
att använda även i detta tillägg till översiktspla-
nen.

Landsbygdsutveckling i Gislaveds kommun
Landsbygd
Utöver de åtta tätorterna och den rena landsbygden 
finns följande bebyggelse-koncentrationer; Sunnaryd, 
Hällabäck, Arnåsholm, Öreryd, Ås, Tallberga, Sporda, 
Gryteryd, Vä, Nennesmo, Valdshult, Stengårdshult, Våt-
hult, Bosebo, Båraryd, Villstad och Kållerstad. I Öreryd 
och Ås finns skola och förskola. Ett lokalt engagemang 
kan vara en avgörande faktor för en bygds utveckling. 

Ett utvecklingsområde kan innehålla utveckling för bo-
städer, verksamheter, turism, kultur mm. Det kan också 
vara ett område som ska utvecklas för den biologiska 
mångfaldens skull.

I kommunens ögon är också utveckling av infrastruktur 
och kommunikationer ett måste. Inom varje utveck-
lingsområde finns motstående intressen och konflikter 
som måste lösas. Arbetspendling och möjligheterna att 
välja gymnasieskola är faktorer som ska beaktas.

Kulturmiljö, fritid och turism
Kulturarvet i Gislaveds kommun bygger mycket på ”in-
dustri och vatten”. Vattendragen har varit energikälla, 
transportleder och färdvägar. Vattendragens storlek har 
givit olika förutsättningar, Det är därför  viktigt att ut-
vecklingen av landsbygden inte bara avser ny bostads-
bebyggelse utan även ett tillvaratagande av kommunens 
kulturmiljö, fritid och turism. Kommunens målsättning 
är ”att se kulturmiljö, fritid och turism som en helhet 
och att förvalta och vårda kommunens kulturarv. Sam-
tidigt ska besöksnäringen stimuleras och möjligheterna 
till fritidsaktiviteter och friluftsliv utvecklas”.

Kulturmiljöer är en samhällsresurs som bäst bevaras 
genom att de brukas på rätt sätt. Brukade miljöer 
skapar miljöer som är attraktiva både för boende och 
för näringslivet. Landsbygdens tillväxt, sysselsättning 
och marknadsföring stärks genom satsningar på kul-
turturism. De fornlämningar som tas upp i denna plan 
kan ingå i mer komplexa system med okända lämningar. 
Detta är viktigt att undersöka i varje enskilt ärende. 
Hänsyn ska tas till lämningars olika värden som de 
upplevelsemässiga, pedagogiska och vetenskapliga. 
Kulturlämningar kan också utvecklas.
 

PLAN



LANDSBYGDSUTVECKLING I  STRANDNÄRA LÄGEN

25

I kommunen finns ett rikt utbud av naturmiljöer vilket ger goda förutsättningar för dem som bor i 
kommunen att utföra aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande. I kommunen finns 12 kommu-
nala badplatser. Badplatser är belägna vid Hensjön, Örsjön, Storasjön, Flaten, Bolången, Bråarpssjön, 
Kyrksjön, Kroksjön, Norra Gussjön, Norra Vallsjön och Stengårdshultaasjön.Det finns anlagd natur- 
och kulturstigar i Gislaved samt en 8 mil lång vandringsled från Fegen till Isaberg. Samtidigt som det 
planeras för ny bebyggelse i närheten av vatten.

Ställningstagande
Kommunens målsättning är att skapa en kommun med utveckling av både tätorter, småorter och 
landsbygd med attraktiva miljöer för både boende och näringsliv.
Samtidigt ska en långsiktigt hållbar utveckling främjas där kommunens natur- och kulturvärden tas 
till vara. Till attraktiva och alternativa boendeformer räknas närheten till vatten eller möjligheten att 
förvärva en större tomt på landsbygden i närheten av tätorter. Gislaveds kommun är rik på sjöar och 
vattendrag vilket skapar goda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer. Detta är en av de faktorer 
som bidrar till att en kommun blir framgångsrik och får en levande landsbygd. Men för att främja den 
lokala och regionala utvecklingen krävs att satsningen på att skapa attraktiva boendemiljöer sker i 
samband med en utveckling av infrastruktur, ökad service på landsbygden och ett starkt och differen-
tierat näringsliv.  I detta tillägg till översiktsplanen är avsikten främst att främja en etablering av permanenta 
bostäder och fritidsbostäder samt verksamheter som kan bidra till landsbygdsutveckling. Det kan till exempel 
vara verksamheter kopplade till turism och friluftsliv.
Utvecklingen av landsbygden har till stor del varit kopplad till jordbruket. På senare tid har jordbrukets 
förutsättningar minskat och därmed har även bebyggelse ansluten till näringen minskat. Däremot har 
kommunen märkt en ökad efterfrågan på större tomter lantligt belägna i närheten av tätorter. Det 
bidrar till nya verksamheter och renovering av byggnader samt hindrar igenväxning av landskapet.

Utvalda sjöar
I Gislaveds kommun finns 388 sjöar med en sam-
manlagd strandlängd på ca 1294 km. 22 sjöar och ett 
vattendrag har valts ut i denna LIS-plan. Den totala 
strandlängden för dessa sjöar är ca 252 km. Ca 42 
km (16%) av denna  strandlängd berörs av föreslagna 
LIS-områden.  Av kommunens totala strandlängd tas 
3% i anspråk. Den sammanlagda landytan för utpekade 
LIS-områden är 750 ha.
Sjöstorlekarna varierar mellan 24 och 18300 ha. 13 
sjöar är över 100 ha och har klassats ur ekologisk och 
kemisk status. Av de som pekats ut som ”värdefulla 
vatten” är fyra klassade som nationellt värdefulla och 
sex som regionalt värdefulla.

Nissan är ca 73 km lång (Nissasjöarna inte inräknade). I delen som berör Smålandsstenar/Skeppshult 
är ån klassad som ”regionalt värde – natur” och i delen norr om Norra Gussjön är klassningen ”natio-
nellt särskilt värdefullt – natur och nationellt värdefullt – fiske”.

Utgångspunkten vid valet av sjöar och områden har varit att det i dagsläget finns verksamheter eller 
bebyggelse som kan kompletteras antingen för att stärka attraktiviteten eller för att förstärka de eko-
nomiska villkoren för at kunna förbättra befintlig infrastruktur eller avloppslösningar. 
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Kommunala kriterier
För att kommunen ska peka ut områden för landsbygdsutveckling krävs att de att :
1	 De	gynnar	befintlig	kommersiell	service	
 Befintlig kommersiell service
  - Fler boende
  - Fler turister/Besökande

2	 De	gynnar	befintlig	kommunal	service
 - Ökad attraktivitet e Fler boende e bättre underlag för bibehålla skola, bibliotek, äldreomsorg m m.

3	 De	gynnar	befintlig	kommunikation	och	kollektivtrafik
 - Bättre resandeunderlag e kan stärka befintlig busslinje men också ge upphov till nya.

4	 De	gynnar	befintlig	verksamhet	(turism, friluftslivsverksamhet, industri, skogs och jordbruk)
 - Fler arbetstillfällen
 - Fler besökande e underlag för service
 - Ökad attraktivitet

5	 De	gynnar	befintlig	infrastruktur	(avloppsrening, fibernät, telefoni)
 -Underlag för att förbättra VA.
 -Underlag för utökad fiberutbyggnad.
 -Underlag för förbättrat vägnät

6	 De	har	goda	förutsättningar	med	avseende	på	rekreations-	och	naturvärden
 - Bedömer värdet för  rekreation och friluftsliv.

Områden som undantas från LIS
De sjöar och vattendrag som undantas från LIS är:
•  Oexploaterade/svårframkomliga områden
•  Sjöar och vattendrag med särskilt känsliga arter
•  Sjöar och vattendrag som med säkerhet skulle påverkas negativt av strandnära
 boende på grund av att friluftslivet på sjön ökar.

Urvalskriterier för LIS-områden
Det är inget absolut krav att ett område är utpekat i kommunens översiktsplan för att bestämmelser-
na om landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska få tillämpas. Det krävs att det i varje enskilt ärende 
tas fram underlag som visar att lättnader i strandskyddet får tillämpas, alltså att platsen ligger inom ett 
område som uppfyller kriteriet i 7 kap. 18§ e MB. För att förtydliga vilka kriterier som ska uppfyllas 
för LIS görs en sammanfattning nedan. Både de allmänna och de kommunala kriterierna ska uppfyllas. 
Kriterierna är inte rangordnade. Det är inget krav att alla kriterier ska vara uppfylla.

KRITERIER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING 
I GISLAVEDS KOMMUN
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UTPEKADE LIS-OMRÅDEN
De sjöar som har valts ut för LIS redovisas på kartor som tydliggör var det finns
naturvärden, befintlig bebyggelse samt LIS-områden. 

0 6 000 12 0003 000 Meter

Nr Namn Storlek Strandlängd
1 Hurven 170 ha 16 km
2 Örsjön 132 ha 11,1 km
3 Hestrasjön 24 ha 3 km
4 Samserydssjön  71 ha 5,8 km
5 Hensjön 72 ha    6,9 km
6 Storasjön 136 ha 14,3 km
7 Sävsjön 150 ha 4,6 km
8 Borlången  79 ha 5,8 km
9, 21Nissan   146 km
10 Bolmen 18300 ha 32 km 
 Hela Bolmen  (370 km)
11 Flaten 140 ha 7,5 km
12 Bråarpssjön 87 ha 8,4 km
13 Majsjön 303 ha 22,6 km
14 Karshultasjön 58 ha 6,3 km
15 Illeråsasjön 65 ha 5,2 km
16 Kyrksjön 23 ha 2,4 km
17 Södra Gussjön 180 ha 10,6 km
18 Vikaresjön 121 ha 9,3 km
19 Algustorpasjön 124 ha 14,6 km
20 Norra Gussjön 230 ha 13,3 km
22 Stengårdshultasjön 494 ha 19,3 km
23 Norra Vallsjön 276 ha 27,3 km
24 Kroksjön (Hestra) 32 ha 5,3 km
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BROARYD
Hurven
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Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
Miljöfarlig verksamhetTE
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ORTERNAS/ LIS- OMRÅDEN

Områdesbeskrivning: Området omfattar Hörebo med en upprustad herr-
gårdsbyggnad och tillhörande ekonomibyggnader. På fastigheten finns också 
fritidshus. Dessutom ingår gården delar av byn Tångabacka. Väg 570.
Närheten till väg153 (Värnamo - Ullared – Varberg) gör området attraktivt.

Natur- och friluftsliv: Gislavedsleden (vandringsled från Fegen till Isaberg), 
badbplats, närhet till  Fegens naturreservat. Långsträckt näringsfattig klarvat-
tensjö. Stränderna är till största delen steniga – grusiga med sparsam övervat-
tensvegetation. Sjön omges av blandskog med inslag av myr- och jordbruks-
mark. Förekomst av fiskgjuse har rapporterats.

Områdets tänkta utveckling: Utveckling av Fegenområdet med kom-
plement till Sandviks utflyks-, vigselkyrka och andra anläggningar som stöder 
turismen. I området kan också tillkomma  grupper av bebyggelse. 

Konsekvenser:  Aktiviteterna i området stöder utveckling av service i Broa-
ryd samt i Fegens samhälle i Falkenbergs kommun.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM

Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Regionalt värdefull natur.
Ekologisk status: God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 730 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 17 ha

GYNNAR FINNS INTE

KOMMERSIELL SERVICE X

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X

VERKSAMHET X

INFRASTRUKTUR X

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

B
RO

A
RYD

BROARYD
Broaryd är ett litet samhälle som vuxit upp kring järnvägen. 
Näringslivet domineras av offentlig service. Det finns både äldreboende, förskola, skola 
och bibliotek. Trä- och plastindustri har den senaste tiden expanderat. Den kommersiella 
servicen är mindre utvecklad men det finns en dagligvarubutik på orten.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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BROARYD
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Riksintresse natur
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Områdesbeskrivning: En bad- och rastplats finns i anslutning till väg 153. 
Flera gårdar och några industrier finns i anslutning till sjön.

Natur- och friluftsliv: Kommunal badplats. Långsträckt näringsfattig klarvat-
tensjö. Stränderna är till största delen steniga – grusiga med sparsam övervat-
tensvegetation. Sjön omges av blandskog med inslag av myr- och jordbruks-
mark. Förekomst av fiskgjuse har rapporterats.

Områdets tänkta utveckling: Bad- och rastplatsen kan utvecklas med t 
ex. camping eller ställplats för husbilar samt andra aktiviteter. Bebyggelse kan 
tillkomma som komplement till byarna.

Konsekvenser: Utveckling av området stöder turismen och kan ge underlag 
till bättre service i tätorterna Broaryd och Fegen.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

GYNNAR FINNS INTE

KOMMERSIELL SERVICE X

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X

VERKSAMHET X

INFRASTRUKTUR X

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

B
RO

A
RYD

2
. Ö

RS
JÖ

N

BROARYD
Broaryd är ett litet samhälle som vuxit upp kring järnvägen. 
Näringslivet domineras av offentlig service. Det finns både äldreboende, förskola, skola 
och bibliotek. Trä- och plastindustri har den senaste tiden expanderat. Den kommersiella 
servicen är mindre utvecklad men det finns en dagligvarubutik på orten.

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 950 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 12 ha

Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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BROARYD
Hestrasjön
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Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
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Områdesbeskrivning: Området ligger i anslutning till befintlig villabebyg-
gelse och skola i Broaryds tätort. Väg 575/närhet till väg 153.

Natur- och friluftsliv: Elljusspår och närhet till fotbollsplan. Humös, närings-
rik sjö. Stränderna är flacka och i sjön och längs stränderna finns rikligt med 
övervattensvegetation. Sjön omges av barr- och lövskog med inslag av odlings-
mark och bebyggelse.

Områdets tänkta utveckling: Området är utpekat för bostadsändamål i 
gällande fördjupning av översiktsplanen för Broaryds tätort.

Konsekvenser: Nybyggnad av bostäder gör att en expanderande industri 
kan få arbetskraft bosatt på orten och därmed vidmakthålla elevunderlaget till 
skolan.

Strandskyddets omfattning: 100 meter. (En del av strandskyddet är undan-
taget  i gällande detaljplan och är inte markerat som strandskydd på kartan).

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status: 
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 700 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 8 ha
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

B
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A
RYD

BROARYD
Broaryd är ett litet samhälle som vuxit upp kring järnvägen. 
Näringslivet domineras av offentlig service. Det finns både äldreboende, förskola, skola 
och bibliotek. Trä- och plastindustri har den senaste tiden expanderat. Den kommersiella 
servicen är mindre utvecklad men det finns en dagligvarubutik på orten.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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Områdesbeskrivning: Område för fritidshusbebyggelse . Alla avstyckade 
tomter är inte bebyggda.

Natur- och friluftsliv: Relativt opåverkad sjö som är måttligt näringsrik. 
Stränderna är steniga med riklig övervattensvegetation. Sjön omges av barr- 
och lövskog med inslag av jordbruksmark. Den östra stranden kring Samseryds 
Säteri består av lövskog.

Områdets tänkta utveckling: I strandområdet ska finnas möjlighet för 
anläggningar som kan komplettera fritidsbyn.

Konsekvenser: Förstärker attraktiviteten i områdett ökar bosättningen.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status: 
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 920 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 12 ha
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

B
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RYD

BROARYD
Broaryd är ett litet samhälle som vuxit upp kring järnvägen. 
Näringslivet domineras av offentlig service. Det finns både äldreboende, förskola, skola 
och bibliotek. Trä- och plastindustri har den senaste tiden expanderat. Den kommersiella 
servicen är mindre utvecklad men det finns en dagligvarubutik på orten.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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Ängs- och betesmarks-
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B
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BROARYD
Broaryd är ett litet samhälle som vuxit upp kring järnvägen. 
Näringslivet domineras av offentlig service. Det finns både äldreboende, förskola, skola 
och bibliotek. Trä- och plastindustri har den senaste tiden expanderat. Den kommersiella 
servicen är mindre utvecklad men det finns en dagligvarubutik på orten.

Områdesbeskrivning: Kommunal badplats i Gryteryd där det finns kyrka, 
församlingshem och två olika hembygdsgårdar.  Det är ett småbrutet jord-
brukslandskap men där finns också några industrier. Ca 68 personer bor i 
villor, gårdar och några hyresbostäder.

Natur- och friluftsliv: Näringsfattig sjö med sandiga grusiga stränder med 
måttlig vassutbredning. Sjön omges av skogsmark med ganska stor andel odlad 
mark. I anslutning till stränderna i både sydväst och öst finns ängs- och betes-
marker. I den östra delen ansluter en lövskogslund till betesmarken.

Områdets tänkta utveckling: Det ska finnas möjlighet att utveckla bad-
platsen med olika attraktioner och verksamheter för friluftsliv och turism.

Konsekvenser: Med fler aktiviteter i området ökar intresset för boende 
som också ger ett bättre underlag för skolan i Broaryd samt stärker service-
orter i Hylte och Falkenbergs kommun.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status: 
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 435 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 8 ha
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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BURSERYD
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Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
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B
URSERYD

BURSERYD
Burseryd är ett mindre villasamhälle som till stor del är upp-
byggt kring Burseryds bruk. Orten har en god kommunal 
service och också viss kommersiell service. Näringslivet domineras av 
metall- och trävaruindustri. Föreningslivet är mycket aktivt.

6
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N
-Långhult

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Kommunal badplats i anslutning till byarna Långhult 
och Kruvebo. Väg 579/572.

Natur- och friluftsliv: Badplats för bl a invånarna i Burseyds tätort. 
Näringsfattig skogssjö med branta och steniga stränder kombinerat med en 
del sandsstränder. Stränderan är huvudsakligen skogssbevuxna med inslag av 
odlingsmark i framförallt den södra delen av sjön. Höga naturvärden finns 
knutna till delar av odlingsmarken i söder, i forma av lövskog i anslutning till 
Hällabäcks gård och området strax norr om Arnåsholm. Även äldre barrskog 
finns exempelvis på Sävön.

Områdets tänkta utveckling: Området ska kunna utvecklas för friluftsliv 
och turism.

Konsekvenser: Gynnar och utvecklar servicenäringarna i Burseryds tätort.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 415 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 8 ha
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
Miljöfarlig verksamhetTE
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6
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Hällabäck är en mindre ort med bostads- och fritids-
husbebyggelse samt industri. Inom strandskyddat område ligger bl a en nedlagd 
såg. Kommunalt VA. Väg 579. Även delar av Västerån ingår.

Natur- och friluftsliv: Rastplats, fördämning. Näringsfattig skogssjö med 
branta och steniga stränder kombinerat med en del sandsstränder. Stränderan 
är huvudsakligen skogssbevuxna med inslag av odlingsmark i framförallt den 
södra delen av sjön. Höga naturvärden finns knutna till delar av odlingsmarken 
i söder, i forma av lövskog i anslutning till Hällabäcks gård och området strax 
norr om Arnåsholm. Även äldre barrskog finns exempelvis på Sävön.

Områdets tänkta utveckling: Anläggningar och bebyggelse kan tillkomma.
Förbättra underlaget för VA-sanering. 

Konsekvenser: Ytterligare bebyggelse förstärker serviceunderlaget i 
Burseryd.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 138 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 12 ha

B
URSERYD

BURSERYD
Burseryd är ett mindre villasamhälle som till stor del är uppbyggt kring Burseryds 
bruk. Orten har en god kommunal service och också viss kommersiell service. Nä-
ringslivet domineras av metall- och trävaruindustri. Föreningslivet är mycket aktivt.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god



LANDSBYGDSUTVECKLING I  STRANDNÄRA LÄGEN

42

BURSERYD
Sävsjön

0 100 20050 Meter

2013.05.17
SÄ

VS
JÖ

N

7
LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne
Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
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Områdesbeskrivning: Mindre ort med permanent – och fritidshusbebyg-
gelse. Gemensamhetsanläggning för VA är undermålig. Kraftverk. Väg 572/571.

Natur- och friluftsliv: Badplats. Gislavedsleden går genom området. Närhet 
till bokskogsområde. Näringsfattig skogssjö med branta och steniga stränder 
kombinerat med en del sandsstränder. Stränderan är huvudsakligen skogssbe-
vuxna med inslag av odlingsmark. Höga naturvärden finns, i forma av lövskog 
i anslutning till området strax norr om Arnåsholm. Även äldre barrskog finns 
exempelvis på Sävön.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet att komplettera med bebyggelse 
Kompletterande anläggningar för badplatsen och vandringsleden ska kunna 
tillkomma.

Konsekvenser: En utveckling stärker serviceunderlaget till Burseryd. För-
bättra det ekonomiska underlaget för VA-sanering.

Strandskyddets omfattning: 100 meter (Berörs av både Sävsjöns och 
Harasjöns strandskydd).

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 2
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 440 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 18 ha
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

B
URSERYD

BURSERYD
Burseryd är ett mindre villasamhälle som till stor del är uppbyggt kring Burseryds 
bruk. Orten har en god kommunal service och också viss kommersiell service. Nä-
ringslivet domineras av metall- och trävaruindustri. Föreningslivet är mycket aktivt.
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Kommunal badplats och fritidshusbebyggelse.

Natur- och friluftsliv: Näringsfattig sjö med steniga och sandiga stränder och 
måttlig vassutbredning. Sjön omges av skog med mindre inslag av odlingsmark. I 
de södra delarna finns ett mindre område med ängs- och betesmark.

Områdets tänkta utveckling: Kompletterande anläggningar på badplatsen. 
Tex camping eller ställplats för husbilar. Möjlighet för byggande av fler fritidshus.

Konsekvenser: Stärker underlaget för service i Smålandsstenar.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: ”Värdefulla vatten”: Ej klassad
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 780 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 8 ha

SMÅLANDSSTENAR/SKEPPSHULT
Smålandsstenar är ett långsträckt samhälle, i hög grad ett villasamhälle, 
uppbyggt kring Nissastigen och järnvägen. Orten är ett kommunalt och 
kommersiellt undercentrum för den södra delen av kommunen. Näringslivet i Små-
landsstenar bygger på relativt stora industrier, som också är moderbolag.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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SKEPPSH
ULT

SKEPPSHULT
Skeppshult är en villa- och industriort med fler arbets-
tillfällen än boende. 
Flera industrier inom framförallt metallbranschen finns på orten. 
Förskola och skola samt en mindre dagligvarubutik i bensinsta-
tionen och några specialbutiker utgör service.

9a. N
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N
-Skeppshult

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Del av Skeppshults tätort. Kraftverk och industri-
område samt villabebyggelse. Väg 26 löper genom orten.

Natur- och friluftsliv: Kanotled, vandringsled.

Områdets tänkta utveckling: Möjligt utbyggnadsområde för bostäder 
och verksamheter enligt fördjupningen av översiktsplanen för Smålandsste-
nar/Skeppshult.

Konsekvenser:  Stöder utvecklingen av orten.

Strandskyddets omfattning: 100 meter. (En del av strandskyddet är 
undantaget  i gällande detaljplan och är inte markerat som strandskydd på 
kartan).

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 
Klassning:
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~760 m
Areal utpekat LIS-område: ~11 ha
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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Områdesbeskrivning: Området ligger mellan Nissan och Nissastigen, väg 
26, och gränsar till naturreservatet Villstads kyrkby. Inom området finns en 
bygdegård och en vägslinga som fungerar som rastplats. Historiskt har här 
också funnits en festplats.

Natur- och friluftsliv: Kanotled.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet ska finnas för att utveckla en 
permanent rastplats.

Konsekvenser: Stärker besöksmålet Villstads kyrkby och förbättrar under-
laget för service i Smålandsstenar eftersom platsen annonserar orten.

Strandskyddets omfattning: 100 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 
Klassning:
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 700 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 11 ha
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

SKEPPSH
ULT

SKEPPSHULT
Skeppshult är en villa- och industriort med fler arbets-
tillfällen än boende. 
Flera industrier inom framförallt metallbranschen finns på orten. Förskola och skola 
samt en mindre dagligvarubutik i bensinstationen och några specialbutiker utgör 
service.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
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BOLMEN
Bolmen är Sveriges tionde största sjö och en gränssjö i kommunens sydöstra 
del. Färjeförbindelse finns mellan Sunnaryd och Bolmsö. Sjön är mycket attrak-
tiv för fritidsboende, fi ske och båtliv. En småbåtshamn finns på Sunnarydshalvö.
I samarbetsprojektet Bolmen 2000 har länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands
och Jönköpings län samt Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds kommuner
gemensamt tagit fram mål för området. Riksintresse friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattentäkt för 16 Skånekommuner.

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

REFTELE
Reftele är i grunden ett brukssamhälle men som nu växlat över till ett modernt villa- och in-
dustrisamhälle. Orten är belägen i anslutning till kommunens största jordbruksområde. Kom-
munikationerna är goda med både järnväg och närheten till väg 153 (Värnamo-Varberg). 
Den kommunala servicen är god. Även den kommersiella servicen är tillfredsställande.
Tallberga köpcentrum belägen mellan Reftele och Bolmen är en servicenod i området.

10
a.

 B
O

LM
EN

-S
ki

nn
eb

o

Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Området gränsar till Hylte kommun och innehåller 
flera grupper av fritidsbebyggelse men också permanent bebyggelse. Väg xxx 
mot Unnaryd löper i anslutning till området.

Natur- och friluftsliv: Flera naturvärden finns dokumenterade i anslutning 
till utpekade områden. Aktivt båtliv förekommer på sjön. Svagt humös och 
näringsfattig sjö med mycket höga naturvärden. Stränderna består av ursval-
lade moränstränder. På många håll finns en lövskogsridå med mestadels al på 
den gamla strandvallen som frilades vid tidigare sjösänkningar. Med tiden så har 
betade strandängar och vidsträckta vassområden utvecklats i de norra delarna 
av sjön. Sjön omges av barrskog och stora områden med lövskog, men inslaget 
av odlingsmark är betydande. Sjön har en artrik fågel- och fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Befintlig bebyggelse kan kompletteras med 
bebyggelse och anläggningar för friluftslivet.

Konsekvenser: Förbättra de ekonomiska villkoren för VA-hantering. Under-
laget för Tallberga Köpcentrum och skolan i Ås stärks. En utveckling ger också 
fördelar till Unnaryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land: Strandlängd LIS-område: ~ 1 560 m. Areal utpekat LIS-område: ~ 30 ha
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LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne
Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
Miljöfarlig verksamhetTE
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BOLMEN
Bolmen är Sveriges tionde största sjö och en gränssjö i kommunens sydöstra 
del. Färjeförbindelse finns mellan Sunnaryd och Bolmsö. Sjön är mycket attrak-
tiv för fritidsboende, fiske och båtliv. En småbåtshamn finns på Sunnarydshalvö.
I samarbetsprojektet Bolmen 2000 har länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands
och Jönköpings län samt Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds kommuner
gemensamt tagit fram mål för området. Riksintresse friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattentäkt för 16 Skånekommuner.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Området gränsar till Hylte kommun och inne-
håller flera grupper av fritidsbebyggelse men också permanent bebyggelse. 
Väg 515 mot Unnaryd löper i anslutning till området.

Natur- och friluftsliv: Flera naturvärden finns dokumenterade i anslut-
ning till utpekade områden. Aktivt båtliv förekommer på sjön. Svagt humös 
och näringsfattig sjö med mycket höga naturvärden. Stränderna består av 
ursvallade moränstränder. På många håll finns en lövskogsridå med mestadels 
al på den gamla strandvallen som frilades vid tidigare sjösänkningar. Med tiden 
så har betade strandängar och vidsträckta vassområden utvecklats i de norra 
delarna av sjön. Sjön omges av barrskog och stora områden med lövskog, men 
inslaget av odlingsmark är betydande. Sjön har en artrik fågel- och fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Befintlig bebyggelse kan kompletteras 
med bebyggelse och anläggningar för friluftslivet.

Konsekvenser: Förbättra de ekonomiska villkoren för VA-hantering. Un-
derlaget för Tallberga Köpcentrum och skolan i Ås stärks. En utveckling ger 
också fördelar till Unnaryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 515 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 10 ha 
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LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne
Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
Miljöfarlig verksamhetTE
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BOLMEN
Bolmen är Sveriges tionde största sjö och en gränssjö i kommunens sydöstra 
del. Färjeförbindelse finns mellan Sunnaryd och Bolmsö. Sjön är mycket attrak-
tiv för fritidsboende, fiske och båtliv. En småbåtshamn finns på Sunnarydshalvö.
I samarbetsprojektet Bolmen 2000 har länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands
och Jönköpings län samt Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds kommuner
gemensamt tagit fram mål för området. Riksintresse friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattentäkt för 16 Skånekommuner.
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Området ligger på Sunnarydshalvöns västra sida. 
Här finns gårdar och fritidshus.

Natur- och friluftsliv: Svagt humös och näringsfattig sjö med mycket höga 
naturvärden. Stränderna består av ursvallade moränstränder. På många håll 
finns en lövskogsridå med mestadels al på den gamla strandvallen som frilades 
vid tidigare sjösänkningar. Med tiden så har betade strandängar och vidsträckta 
vassområden utvecklats i de norra delarna av sjön. Sjön omges av barrskog 
och stora områden med lövskog, men inslaget av odlingsmark är betydande. 
Sjön har en artrik fågel- och fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Komplettering med bebyggelse.

Konsekvenser: Underlaget för Tallberga Köpcentrum och skolan i Ås stärks. 
En utveckling ger också fördelar till Unnaryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 225 m
Areal utpekat LIS-område:  ~ 20 ha
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Riksintresse natur
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Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
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BOLMEN
Bolmen är Sveriges tionde största sjö och en gränssjö i kommunens sydöstra del. 
Färjeförbindelse finns mellan Sunnaryd och Bolmsö. Sjön är mycket attraktiv för 
fritidsboende, fiske och båtliv. En småbåtshamn finns på Sunnarydshalvö.
I samarbetsprojektet Bolmen 2000 har länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands
och Jönköpings län samt Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds kommuner
gemensamt tagit fram mål för området. Riksintresse friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattentäkt för 16 Skånekommuner.
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

Områdesbeskrivning: Området ligger på Sunnarydshalvön. Här finns gårdar 
och täta grupper med fritidshus men också hus för permanent boende. Färjan till 
Bolmsö i Ljungby kommun utgår härifrån. Området runt färjelägret och den när-
maste bebyggelsen är detaljplanelagd. I  området finns också en  presentaffär och 
en glasskiosk. Småbåtshamnen är belägen strax norr om färjelägret.
En kommunal infiltrationsbädd hanterar en del fastigheternas avlopp. Väg 515 från 
Reftele till Ljungby via Trafikverkets färjerederis färja Sunnaryd-Bolmsö.

Natur- och friluftsliv: På sjön råder ett mycket aktivt båtliv. Flera naturvärden 
finns i och i anslutning till området. Svagt humös och näringsfattig sjö med mycket 
höga naturvärden. Stränderna består av ursvallade moränstränder. På många håll 
finns en lövskogsridå med mestadels al på den gamla strandvallen som frilades vid 
tidigare sjösänkningar. Med tiden så har betade strandängar och vidsträckta vass-
områden utvecklats i de norra delarna av sjön. Sjön omges av barrskog och stora 
områden med lövskog, men inslaget av odlingsmark är betydande. Sjön har en 
artrik fågel- och fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för Komplettering med bebyggelse och 
anläggningar för rörligt friluftsliv och turism som t ex camping, ställplats för husbilar, 
tankställe för båtar mm.

Konsekvenser: Underlaget för Tallberga Köpcentrum och skolan i Ås stärks. En 
utveckling ger också fördelar  till restaurangen på Bolmsö i Ljungby kommun.
En utökning av bebyggelsen ger ett bättre ekonomiskt  underlag för att kunna 
förbättra VA-förhållandena.

Strandskyddets omfattning: 200 meter. (En del av strandskyddet är undantaget  
i gällande detaljplan och är inte markerat som strandskydd på kartan).
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land: Strandlängd LIS-område: ~ 980 m. Areal utpekat LIS-område: ~ 30 ha
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BOLMEN
Bolmen är Sveriges tionde största sjö och en gränssjö i kommunens sydöstra 
del. Färjeförbindelse finns mellan Sunnaryd och Bolmsö. Sjön är mycket attrak-
tiv för fritidsboende, fiske och båtliv. En småbåtshamn finns på Sunnarydshalvö.
I samarbetsprojektet Bolmen 2000 har länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands
och Jönköpings län samt Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds kommuner
gemensamt tagit fram mål för området. Riksintresse friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattentäkt för 16 Skånekommuner.
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: I området finns ett 35-tal fritidshus placerade i 
kuperad skogsterräng. Ett par mindre områden med odlingsmark bryter in i 
skogsmarken. De befintliga husen ger möjlighet till permanentning.

Natur- och friluftsliv: Aktivt båtliv. Svagt humös och näringsfattig sjö med 
mycket höga naturvärden. Stränderna består av ursvallade moränstränder. På 
många håll finns en lövskogsridå med mestadels al på den gamla strandvallen 
som frilades vid tidigare sjösänkningar. Med tiden så har betade strandängar 
och vidsträckta vassområden utvecklats i de norra delarna av sjön. Sjön omges 
av barrskog och stora områden med lövskog, men inslaget av odlingsmark är 
betydande. Sjön har en artrik fågel- och fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet att komplettera med ytterligare 
bebyggelse.

Konsekvenser: Underlaget för Tallberga köpcentrum och skolan i ÅS 
stärks. En utökning av bebyggelsen ger bättre underlag föra tt kunna för-
bättra VA-förhållandena.

Strandskyddets omfattning: 200 meter.

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 2 970 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 54 ha
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BOLMEN
Bolmen är Sveriges tionde största sjö och en gränssjö i kommunens sydöstra 
del. Färjeförbindelse finns mellan Sunnaryd och Bolmsö. Sjön är mycket attrak-
tiv för fritidsboende, fiske och båtliv. En småbåtshamn finns på Sunnarydshalvö.
I samarbetsprojektet Bolmen 2000 har länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands
och Jönköpings län samt Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds kommuner
gemensamt tagit fram mål för området. Riksintresse friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattentäkt för 16 Skånekommuner.

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Småskaligt jordbrukslandskap. Hamn och badplats och 
ett mindre antal fritidshus.

Natur- och friluftsliv: Aktivt båtliv. Svagt humös och näringsfattig sjö med 
mycket höga naturvärden. Stränderna består av ursvallade moränstränder. På 
många håll finns en lövskogsridå med mestadels al på den gamla strandvallen 
som frilades vid tidigare sjösänkningar. Med tiden så har betade strandängar 
och vidsträckta vassområden utvecklats i de norra delarna av sjön. Sjön omges 
av barrskog och stora områden med lövskog, men inslaget av odlingsmark är 
betydande. Sjön har en artrik fågel- och fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för  komplettering med bebyggelse 
och anläggningar för rörligt friluftsliv.

Konsekvenser: Underlaget för Tallberga Köpcentrum och skolan i Ås stärks.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 690 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 11 ha
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LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne
Hotade arter
Limniska möjliga nyckelbiotoper

Limniska nyckelbiotop

Löv- och barrskogsinventering
Naturminne/område

Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
Riksintresse kultur
Riksintresse natur
Riksintresse natura 2000
Värdefulla vattendrag natur
Ängs- och betesmarks-
inventering
Miljöfarlig verksamhetTE
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GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

BOLMEN
Bolmen är Sveriges tionde största sjö och en gränssjö i kommunens sydöstra 
del. Färjeförbindelse finns mellan Sunnaryd och Bolmsö. Sjön är mycket attrak-
tiv för fritidsboende, fiske och båtliv. En småbåtshamn finns på Sunnarydshalvö.
I samarbetsprojektet Bolmen 2000 har länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands
och Jönköpings län samt Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds kommuner
gemensamt tagit fram mål för området. Riksintresse friluftsliv och yrkesfiske. 
Vattentäkt för 16 Skånekommuner.
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Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god

Områdesbeskrivning: Skogslandskap med ett 10-fritidshus vid stranden. 
Hamn.

Natur- och friluftsliv: Aktivt båtliv.  Svagt humös och näringsfattig sjö med 
mycket höga naturvärden. Stränderna består av ursvallade moränstränder. På 
många håll finns en lövskogsridå med mestadels al på den gamla strandvallen 
som frilades vid tidigare sjösänkningar. Med tiden så har betade strandängar 
och vidsträckta vassområden utvecklats i de norra delarna av sjön. Sjön omges 
av barrskog och stora områden med lövskog, men inslaget av odlingsmark är 
betydande. Sjön har en artrik fågel- och fiskfauna.

Områdets tänkta utveckling: Möjlighet för  komplettering med 
bebyggelse.

Konsekvenser: Underlaget för Tallberga Köpcentrum och skolan i Ås stärks. 
En utveckling av området ger större ekonomiska möjligheter att förbättra 
VA-förhållandena.

Strandskyddets omfattning: 200 meter

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 1
Klassning: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 545 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 9 ha
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Löv- och barrskogsinventering
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Naturreservat
Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper
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Områdesbeskrivning: Flaten ligger i närheten av Kållerstads kyrkby. Det 
utpekade område innehåller en kommunal badplats och en festplats. I anslut-
ning till området finns ett tiotal fritidshus.

Natur- och friluftsliv: Badplats. Sjön har inga direkta raritetsvärden. Näringsfat-
tig sjö med steniga och sandiga stränder där stenåsar också sträcker sig ut i sjön. 
Stränderna är till största delen bevuxna med barr- och blandskog. Lövskogsområden 
finns i viss utsträckning vid västra och södra delarna av sjön.

Områdets tänkta utveckling: Området ska kunna utvecklas med verksamhe-
ter och byggnader för rörligt friluftsliv, camping, nöje mm.

Konsekvenser: En utveckling av det rörliga friluftslivet stärker attraktiviteten 
och kan locka fler att bosätta sig i området och på så sätt bibehålla elevun-
derlaget till Ås skola och förstärka underlaget för Tallberga köpcentrum och 
också för servicefunktioner i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 100 meter.

11
. FLATEN

GYNNAR FINNS INTE
KOMMERSIELL SERVICE X
KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X

KOMMUNAL SERVICE X
VERKSAMHET X
INFRASTRUKTUR X
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

REFTELE

REFTELE
Reftele är i grunden ett brukssamhälle men som nu växlat över till ett modernt villa- 
och industrisamhälle. Orten är belägen i anslutning till kommunens största jordbruks-
område. Kommunikationerna är goda med både järnväg och närheten till väg 153 
(Värnamo-Varberg). Den kommunala servicen är god. Även den kommersiella servicen 
är tillfredsställande.
Tallberga köpcentrum belägen mellan Reftele och Bolmen är en servicenod i området.

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN OCH MILJÖPROBLEM
Vatten:
Naturvärdesklass: 3
Klassning: Ej klassad
Ekologisk status:  Otillfredsställande
Kemisk status: God

Land:
Strandlängd LIS-område: ~ 1 180 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 22 ha

11
. F

LA
TE

N

Förklaringar:
Naturvärdesklass:
1= Särskilt högt naturvärde
2= Högt naturvärde
3= Skyddsvärde i övrigt

Värdefulla vatten
- Nationellt särskilt värdefullt
- Nationellt värdefullt
- Regionalt värdefullt

Ekologisk status
- Hög
- God
- Måttlig
- Otillfredsställande
- Dålig
Kemisk status
- God
- Ej god
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Inledning 
”När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i 
lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av 
planen ... om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen ... så att en hållbar 
utveckling främjas.” (MB 6:11) 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett huvuddokument som ska upprättas inom 
miljöbedömningen. MKB: n innefattar analys och bedömning av påverkan på miljö, hälsa och 
hushållning med naturresurser samt bedömning av konsekvenser av en planerad 
markanvändning. 

I samband med inventeringen har vi varit noga med att beakta hur utvecklingen kan 
harmoniera med befintlig karaktär.  

Gällande översiktsplan för Gislaveds kommun antogs den 2006.09–21. Utöver den 
kommuntäckande planeringen finns fördjupningar av översiktsplanen för Anderstorp, 
Broaryd, Burseryd, Gislaved, Isabergsområdet, Hestra, Smålandsstenar / Skeppshult och 
Reftele. LIS-områdena kommer efter sitt antagande att fungera som en uppdatering av 
översiktsplanen i tillämpliga delar. 
 
I kommunens översiktsplan uttalas att alla tätorter har möjligheter till utveckling och 
intentionen är att varje tätort skall utvecklas efter sin särart I översiktsplanen utpekas 
dessutom några områden där kommunen ser särskilda utvecklingspotentialer: Virhult, 
Starrbolet, söder om Näset, Norra Skinnebo, Stavshult, Björkkfällorna, Holmen, Sunnaryd, 
Kåratorp/Jutatorp, Sunnaryd norra, Källerudd norra, Källerudd östra, Källerudd västra, 
Lillaryd och Bökkullen. 
 
I Gislaveds kommun finns följande utpekade riksintressen naturvård: 
 
1. Radan-Svanån-Stengårdshultasjön 
2. Anderstorps Store Mosse 
3. Nissan nedströms Nissasjöarna 
4. Draven 
5. Fegen 
6. Mossjön och närliggande mossar 
7. Sandserydssjöns våtmark 
8. Risamossen 
9. Kättelsjömossen 
10. Härydsmossen och Rövamossen 
11. Isberga 
12. Örnaholm 
13. Ettö 
14. Ingelsbo 
15. Vattlasjöområdet 
 
De områden som är föreslagna som LIS områden är till övervägande del förhållandevis små 
och skulle även vid fullt utnyttjande ge endast lokal påverkan som bara delvis berör dessa 
områden. 
¨ 
 



Miljökonsekvenser 
I MKB: n beskrivs det tematiska tillägget, samt nollalternativets översiktliga och generella 
konsekvenser avseende biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv. Upplägget på redovisningen utgår från innehållskraven i 
MKB enligt 6 kap MB. Under varje rubrik görs en jämförelse mellan alternativen 
(Nollalternativ och planförslag). 
 
Vid behov ges förslag på förebyggande åtgärder som kan tar bort eller minskar de eventuella 
negativa följderna. Konsekvenser och åtgärdsförslag i detalj kommer att hanteras i 
kommande prövningar, när detaljlokalisering och utformning av tänkt exploatering är 
bestämd. 
 

Befolkning, bebyggelse och hälsa 
Nollalternativet  

Alternativet innebär att utbyggnaden av strandnära utvecklingsområden inte grundas på 
något tematiskt tillägg till översiktsplanen.  

Alternativet innebär att det inte finns någon kommunal styrning av vilka områden som 
landsbygdsutveckling bör ske. Detta skapar en osäkerhet hos kommuninvånarna om vad 
som gäller.  
Det kan också skapa en osäkerhet för framtida exploatörer, då kommunens politiska vilja 
kring landsbygdsutveckling inte är redovisad. I värsta fall kan detta leda till att en exploatör 
väljer en annan kommun att exploatera i, vilket direkt strider mot syftet med att skapa en 
levande landsbygd. 
Sjönära tomter är attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda attraktiva 
boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att istället för att få en inflyttning så fortsätter 
utflyttningen från landsbygden att öka. I värsta fall kan man som ”nybyggare” välja en annan 
kommun att bosätta sig i . Utflyttningen från kommunen riskerar då att öka och men den 
också risken för nedskärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik, som i sin tur kan 
medföra att bilberoendet inom kommunen ökar, vilket även bedöms påverka miljömålet 
”Begränsad klimatpåverkan” negativt inom kommunens gränser. Bedömningen är att det i 
första hand gäller att exploatera de områden som gränsar till en redan samlad bebyggelse, 
eller områden som har verksamheter som behöver utvecklas för turism eller 
fritidsverksamhet. Att samla den strandnära bebyggelsen till platser som har en befintlig 
bebyggelse, främst i tätortsnära lägen, har många fördelar. Bland annat är det mer 
ekonomiskt att dra kommunalt vatten och avlopp och de boende får närmare service av olika 
slag, såsom skola och dagligvaruhandel. Man får också ha kvar mycket av den 
sammanhängande orörda naturen som är en stor tillgång i Gislaveds kommun. Planförslaget 
bedöms bidra till att befolkning inom kommunen ökar och att man skapar en levande 
landsbygd. 
 
Samlad bedömning 
Planförslaget bedöms medverka till positiva konsekvenser, då det kan bidra till en större 
inflyttning inom kommunen, vilket ger ett bättre underlag till service, landsbygdsutveckling 
och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken skulle även kunna komma att utökas i turtäthet till och från 
dessa områden. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser. 
 

Mark, djur, växter och biologisk mångfald  
Nollalternativet 
Att peka ut utvecklingsområden som är lämpliga för strandnära exploatering bedöms som 
positivt. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför att man erhåller en mycket otydlig 
styrning och får ur både landskapsbildssynpunkt och naturmiljösynpunkt ses som sämre än 



planförslaget. En spridd utbyggnad, som nollalternativet medför, bedöms medföra en mer 
negativ påverkan på naturmiljön än om man har en styrning mot vissa områden, även om 
kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom 
prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det 
tematiska tillägget kan kommunen tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt 
ta ställning till vilka av områdena som man bör hänvisas till. Konflikter kan minimeras och 
eventuellt stoppas i tidiga skeden. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser. 
Totalt sett medför dock 0- alternativet, att färre strandnära områden exploateras, vilket ändå 
kan vara positivt för växter och djur mm i förhållande till planförslaget.  
 
Planförslaget 
Gislaveds kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden, eftersom 
man har 388 sjöar. Den sammalagda strandlängden i kommunen är 1294 km. Sjöarna 
omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd (strandskydds-
område). Både landsidan och vattensidan utgör således strandskyddsområden. 
Länsstyrelsen får utöka strandskyddet till 300 meter 

Det tematiska tillägget föreslår utvecklingsområden i anslutning till sjönära lägen och i något 
exempel på i sjön. Ambitionen från kommunens sida är dock att ny- och tillbyggnad sker på 
ett långsiktigt hållbart sätt. Sjönära utvecklingslägen har valts med restriktion i förhållande till 
natur – och kulturmiljö, planförslaget handlar inte om att minska allmänhetens tillgänglighet 
till strandzonen, snarare tvärtom. Genom en strandnära exploatering kan allmänheten få 
tillgång till områden som de tidigare inte har haft, vilket även gynnar friluftsliv och turism. 
Hela planarbetet handlar om att hitta en bra avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen. I det fortsatta arbetet med detaljplaneläggning och lokaliseringsprövning av 
enstaka fastigheter som omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna kan dispens 
från strandskyddet behöva sökas. I dessa prövningar kommer allmänhetens tillgänglighet till 
stranden och påverkan på växt- och djurliv att konsekvensbeskrivas. 
 
Några av de föreslagna LIS-områden berör delvis natura 2000, naturreservat, kulturreservat, 
riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap miljöbalken samt 
biotopskyddade objekt. Följande områden berörs: Isabergsområdet, Stengårdshultasjön 
Naturreservaten Ettö, VäröSunnaryd för dessa områden kommer en stor restriktivitet att 
råda. Vid kommande detaljplaneläggningar kommer miljökonsekvensbeskrivningar att göras 
för att utreda hur detaljutformningen skall vara. 
 
De utpekade berörda områden har stora biologiska och landskapsbildsmässiga värden. 
Många har även stora värden för kulturmiljön. Påverkan på dessa områden beror till stor del 
på detaljlokalisering och detaljutformning. Det är svårt att på denna övergripande nivå 
bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan finns, men det bör vara 
relativt lätt att undvika konflikter genom att detaljstudera områdena ur natur- och 
kulturmiljösynpunkt. Detta medför att konsekvenserna bedöms som relativt begränsade. En 
del av områdena kan även påverkas positivt och gynnas av en exploatering. Ett exempel på 
detta är område19 c ”Algusttorpasjön”, där de biologiska värdena kan bestå och 
tillgängligheten för allmänheten ökar genom att man kan komplettera området med 
fiskebryggor, bastuanläggningar etc. Bebyggelse och boende på landsbygden kan resultera i 
positiva effekter genom att det medverkar till att man har ett landskapsbevarande som 
annars inte hade varit. Det finns inga motstående intressen i att detta kombineras med ett 
fritidsintresse, exempelvis en hästgård, camping, konferensanläggning eller liknande. 
 
En bebyggelsegrupp ger bättre möjligheter att lösa avloppsfrågorna på ett bra sätt, antingen 
genom att utveckla en gemensam avloppslösning med minireningsverk, eller få kommunalt 
vatten och avlopp. Med en bebyggelsegrupp är det också möjligt att lösa frågor som rör 



gemensam skötsel av ängs- och hagmarker och kanske också att samlas kring 
gemensamma intressen. Goda möjligheter finns också att åstadkomma lokala lösningar för 
energianvändning t.ex. genom solceller, solvärme och biobränsle.  
Det går också att se möjligheterna för att utveckla en lokal livsmedelsproduktion samt 
besöksnäring.  
Det är viktigt att den biologiska och hydrologiska sammansättningen inte påverkas eller 
förändras. Om detta sker kan vissa områden förlora sitt värde för växt- och djurliv, och 
negativa konsekvenser kan uppstå. Ytterligare utredningar bör utföras vid 
detaljplaneläggning. Sammanfattningsvis kan sägas att i vissa LIS-områden kommer 
naturmiljöer med allmänna värden för djur- och växtliv att omvandlas till exploaterade miljöer 
med litet utrymme för skydd, födosök och föryngring. Konsekvenserna av en utbyggnad inom 
dessa föreslagna områden bedöms inte bli så stora eftersom ersättningsmiljöer finns i stor 
utsträckning.  
 
Samlad bedömning 
Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på 
detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är svårt att på denna övergripande nivå 
bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risker för negativ påverkan finns i både 
nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt lätt att undvika 
konflikter genom detaljstudier som sker vid detaljplanering. Åtgärder kan också genomföras 
som minskar eller tar bort de negativa konsekvenserna. Det tematiska tillägget ger en bra 
politisk styrning för vilka områden som är möjliga för en exploatering. Vilket ökar 
möjligheterna minimera påverkan på viktiga naturområden. Att inte peka ut områden 
(nollalternativet) medför att man har en otydlig styrning och risken är stor att man får en 
spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter. Detta gäller naturligtvis för områden 
som inte är skyddade med lagstiftning. Dessa negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms 
vara större än de negativa konsekvenserna av att exploatera strandnära områden enligt det 
tematiska tillägget. 
 
Föreslagna åtgärder 
I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av 
vattenanläggningar i anslutning till bostadsområden, fritidsbyar och campingområden 
beaktas och planeras för så att de lämpligaste platserna för detta väljs ut med stor hänsyn till 
vattenbrynets känslighet. 
 
 

Landskapsbild 
Nollalternativet 
Nollalternativet antas inte medföra några förändringar på landskapsbilden. Tillfälliga 
förändringar kan uppstå i samband med skogsbruksåtgärder skogsmark omvandlas till 
hygge. Även förändringar i form av omföring av lövskog till barrskog, kan förändra 
landskapets karaktär. De största och mest negativa förändringarna uppstår om åkermark 
omvandlas till skogsmark och öppet landskap därmed omvandlas till slutet landskap. 
 
Planförslaget 
Ett genomförande av planen innebär det kommer att ske en omvandling av obebyggd mark 
till bebyggd mark på ett antal områden. När skogsmark tas i anspråk kan omvandlingen 
upplevas som att sår uppstår i ett sammanhängande skogsområde. När odlingsmark tas i 
anspråk kan upplevelse av fri rymd och historiska sammanhang gå förlorade. Från vattnet 
sett uppstår brott mot horisonten. Generellt bedöms att ett genomförande av planen inte 
medför några större konsekvenser för landskapsbilden. Utbyggnaden är genomgående 
småskalig, och förändringarna kommer främst att upplevas lokalt. Bebyggelsen kan till och 
med främja skötseln av ängs- och hagmarken och på detta sätt bidra till att hålla landskapet 
öppet. 
 



Samlad bedömning 
Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden, även 
om tillfälliga förändringar kan uppstå på grund av traditionellt skogsbruk. Inga stora negativa 
konsekvenser bedöms uppstå. Konsekvenserna av byggnation inom de utpekade LIS-
områdena bedöms sammantaget bli liten, det handlar småskalig utbyggnad där 
ianspråktagandet inte antas medföra större förändringar.  
 
Föreslagna åtgärder 
Landskapsbilden förändras mindre om byggnader utformas med material och färger som 
smälter in i det omgivande landskapet. Dessa frågor kommer att uppmärksammans i 
samband med detaljplaneläggning 
 

Kulturmiljö 
Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms påverka kulturmiljön negativt, då exploatering av strandnära 
områden kan ske längs med alla sjöar inom kommunens gränser. Påverkan blir särskilt tydlig 
inom områden som saknar formellt skydd genom lagstiftning. Förutsättningarna för att ha en 
fortsatt beteshävd inom landskapet bedöms vara mindre i nollalternativet jämfört med 
planförslaget. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser. 
 
Planförslaget 
Inget område som klassas som kulturreservat berörs av de utpekade utvecklingsområdena. I 
samband med detaljplaneläggningen bör särskild hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer. 
Vissa områden bör exploateras varsamt och särskilt bör exploateringsgraden och områdets 
gestaltning beaktas. Genom det tematiska tillägget finns riktlinjer där man på ett genomtänkt 
sätt har tagit ställning till vilka områdena som en eventuell exploatering bör hänvisas till. 
Konflikter kan på så sättundvikas i känsliga kulturmiljöer. Ytterligare kulturmiljöutredningar 
görs i samband med detaljplaneläggning.  
Planförslaget bedöms bidra positivt till att skapa en levande landsbygd. Förutsättningarna för 
att hålla landskapet öppet bedöms öka i och med att fler människor flyttar till landsbygden. 
Fortsatt bete av kulturmarkerna är en förutsättning om kulturhistoriska värden skall behållas. 
Den öppna odlingsmarken är viktig ut landskapsbildsynpunkt. Det är svårt på denna 
övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Man kan dock säga att det 
finns en risk för negativ påverkan på kulturmiljön vid större exploateringar, man bör belysa 
frågan i detaljplaneskedet.  
 
Samlad bedömning 
Att peka ut utvecklingsområden bidrar till att skapa en levande landsbygd, och skapa bättre 
förutsättningarna för att det gamla kulturhistoriska landskapet sköts . Nollalternativet kan ge 
negativa konsekvenser, speciellt för de kulturhistoriska områden som saknar lagskydd. Även 
om kommunen kan påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i 
samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning, så är risken större att 
kulturmiljöintressena inte alltid hanteras på rätt sätt när bedömningen sker i varje enskilt fall, 
planförslaget ger riktlinjer för att hantera frågorna i ett helhetsperspektiv.. 
 
föreslagna åtgärder 
Utformning av bebyggelse inom värdefull kulturmiljö måste ske med stor hänsyn till de 
kulturhistoriska värdena. En särskild utredning avseende påverkan på kulturmiljön bör 
upprättas i samband med detaljplaneläggning, inom områden med värdfull kulturmiljö. 
Eventuella fornlämningar måste utredas och hanteras i enlighet med Kulturminneslagens 
bestämmelser. 
 
 
 



Naturresurser 
Nollalternativet 
Utan styrning i kommunen om hur man vill att bebyggelse skall placeras finns viss risk för att 
bebyggelse eller andra anläggningar inkräktar på naturresurser i kommunen. Kommunen har 
visserligen möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom 
prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning men kommer inte 
att ha någon helhetssyn. 
 
Planförslaget 
Det tematiska tillägget gör att kommunen i ett tidigt skede samlar bebyggelse och annan 
rörelse i strandnära lägen till de platser där de inte kommer i konflikt med naturresurserna. 
Kommunen kan i tidigt skede kunna ta ställning till var exploatering är lämplig. Konflikten 
med naturresurser bedöms bli försumbar. 
 
Samlad bedömning 
Genom det tematiska tillägget till översiktsplanen kan kommunen skapa en helhetssyn och 
på ett genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena som en exploatering är lämplig.  
 

Vatten och klimat 
Nollalternativet 
I nollalternativet finns inga utpekade områden där strandnära exploatering avses ske. Detta 
innebär att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar inom kommunens gränser 
och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i grupper. Möjligheterna till att 
etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dyl. minskar I nollalternativet finns 
risk för negativa konsekvenser, eftersom samordning inte kan ske. 
 
 
Planförslaget 
Det tematiska tillägget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på utpekade 
platser. Detta kan ge positiva effekter genom att gemensamma avloppslösningar, 
infrastruktur och energianvändning med solceller och dyl. kan användas gemensamt. Vid 
förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas och kopplas på en gemensam 
avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter avseende utsläpp och påverkar 
därför den ekologiska statusen i kommunens vattendrag. Självklart innebär en strandnära 
exploatering ett ökat befolkningstryck på strand och vattenzonen. Beroende på 
exploateringsgrad och vilka etableringar som sker kan de negativa effekterna variera, och 
därför är det svårt att i nuläget göra den bedömningen. Olika vattendrag är också olika 
känsliga för olika påverkan. I samband med dispensansökan från strandskydds-
bestämmelserna kommer effekter och konsekvenser av den tänkta verksamheten att 
beskrivas. I Gislaveds kommun finns sjön Bolmen som utgör dricksvattentäkt till ett antal 
kommuner, sex av de förslagna utvecklingsområdena för strandnära exploatering berör 
Bolmen. Lokaliseringen av ny bebyggelse i de områdena är extra viktig och att dricksvatten, 
avlopps- och dagvattenhanteringen sker på ett säkert sätt.  
 
Samlad bedömning 
Totalt bedöms de positiva konsekvenserna med möjlighet till gemensamma avlopps-, 
infrastruktur- och energilösningar överstiga de eventuellt negativa effekterna i nollalternativet. 
Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser. 
 
 
Luft 
Ett av de största hoten med det ekologiskt hållbara utvecklingsarbetet är brister i 
infrastrukturen, där järnväg och busstrafik till stor del kan täcka behoven inom 
transportsektorn. 



Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms medföra ett ökat bilberoende, då underlag för att utveckla 
kollektivtrafiken saknas. 
 
Planforslaget 
Planförslaget kan medföra ökad trafik, då boende på landsbygden ofta har dubbel bilpark i 
en familj. Boendet på landsbygden kan också medföra ökad vedeldning, vilket kan vara 
något negativt. Dock anses inte detta medföra någon stor negativ påverkan så att 
utbyggnaden på landsbygden skulle begränsas. 
 
Samlad bedömning 
Planförslaget kan på sikt medföra att kollektivtrafiken ökar på landsbygden, det finns bättre 
underlag för att utveckla kollektivtrafiken och linjer kan byggas ut och turtätheten kan öka. 
Det finns ökade förutsättningar för att öka det kollektiva resandet istället för att använda egen 
bil. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser.  
 

Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Hållbar utveckling är ett övergripande politiskt mål på både central och regional nivå. 
Kommunalt i Gislaved är arbetet för en hållbar utveckling en prioriterad fråga. 
 
Nollalternativet 
0-alternativet bedöms påverka de sociala och ekonomiska parametrarna negativt eller 
inte alls. Dels kan utbudet av den kommersiell och kommunal service minska på grund av 
det inte medverkar inte till att man får en sammanhållen bebyggelse och därmed ett bra 
befolkningsunderlag som ger underlag för service. 0-alternativet motverkar också 
tillgängligheten till platser som kan utvecklas för friluftslivet. 
 

Planförslaget 
Planförslaget kan medföra ett ökat underlag på landsbygden för att kunna upprätthålla 
kommersiell service. Tillgängligheten till naturen ökar och kan livskvaliteten för många att 
öka. Ökar tillgängligheten till naturen kan det kan även öka turismen kan och bidra till att  
andra näringar i kommunen får möjligheter att utvecklas och växa. 
 
Samlad bedömning 
0-alternativet bedöms påverka de sociala och ekonomiska parametrarna negativt eller inte 
alls. Dels kan den kommersiella och kommunala service minska med minskat 
befolkningsunderlag. 0-alternativet motverkar också tillgängligheten till platser som kan 
utvecklas förfriluftslivet. 
 

Planförslaget 
Planförslaget kan medföra ett ökat underlag på landsbygden för att kunna upprätthålla 
kommunal och kommersiell service. Tillgängligheten till naturen ökar och därmed också 
livskvaliteten för många .Ökar tillgängligheten till naturen kan också turismen öka genom att 
de kan nå ut till dessa platser. Om turismen ökar och kan också andra näringsidkare i 
kommunen få möjligheter att utvecklas och växa. 
 
Samlad bedömning 
Det tematiska tillägget bedöms medföra att den kommunala och kommersiella servicen kan 
öka på landsbygden och det anses som positivt. Människor känner sig trygga när detta finns 
i dess närhet. Om tillgängligheten till naturen ökar genom att man underlättar för friluftslivet 
kan också människor som inte annars hittar ut till naturen komma dit. Tillgängligheten kan 
också medföra att rörelsehindrade lättare kan komma ut i naturen. Nollalternativet bedöms 
vara negativt både socialt och ekonomiskt. 



Sammanfattning 
Den totala ytan för Lis-utpekande i planförslaget är schablonmässigt ritade. En utbyggnad av 
föreslagna utvecklingsområden enligt det förslag som presenteras här medför vissa effekter 
på den allemansrättsliga tillgängligheten och på villkoren för djur- och växtliv. Överlag medför 
förslagen att det anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom föreslagna 
utvecklingsområden medan det rörliga friluftslivet och djur- och växtliv kan få vissa lokalt 
försämrade villkor. Vid framtagandet av LIS-områden har platser med höga värden för djur 
och växtliv och med hög allemansrättslig tillgänglighet i regel undantagits. I planen har 
generellt en fri passage mot sjön lämnats utanför LIS-området. Detta säkerställer den 
allemansrättsliga tillgängligheten till strandzonen och värnar miljöer och strukturer som har 
höga värden för djur- och växtliv. På några platser går en fri passage inte att lösa på grund 
av redan ianspråktagen mark. 
I de fall där områden med låg exploateringsgrad och mark med natur-, kultur-, eller 
friluftsvärden tas i anspråk ställs krav på ytterligare utredningar och ställningstaganden i 
senare planeringsskeden. Sammantaget bedöms att ett genomförande av planen tillgodoser 
strandskyddets syften att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växt livet på land och i vatten.  
Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte riskera att överskridas. I flera av de utpekade 
LIS-områdena är en förbättring av nuvarande avloppslösningar en förutsättning för 
utvecklingen. 
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan innefatta en konsekvensanalys. Om 
analysen visar på att betydande miljöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras som 
ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. De miljökonsekvenser som kan uppstå 
är översiktligt analyserade och anses inte i detta skede vara så betydande att någon 
miljökonsekvensbeskrivning MKB behövs. I samband med en större etablering av bostäder 
eller verksamhet i anslutning till någon av sjöarna bör en ny miljöbedömning upprättas för att 
klargöra de då rådande förhållandena. 
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Plan- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Ärendebeskrivning
Styrgrupp för Översiktsplanering 14 har lämnat möjlighet för Kulturnämnden att
lämna synpunkter på Samråd LIS-plan.

Samrådsupplaga innehåller följande dokument:
1. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds kommun, juni 2013
2. Miljökonsekvensbeskrivning, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds
kommun, juni 2013.
Synpunkter skall vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 30 augusti
2013.

Bakgrund: LIS-planen för Gislaveds kommun görs som tillägg till
kommunomfattande översiktsplan ÖP06. Materialet kommer att inarbetas i nya
översiktsplanen. ÖP innehåller strategier och riktlinjer för landsbygdens
möjligheter att leva och utvecklas. Kommunens ambition är att skydda och bevara
stränderna för friluftsliv och den biologiska mångfalden, men också förstärka
tillgängligheten genom att tillåta verksamheter och byggnation inom noga utvalda
områden. Urvalet av områden utgår ifrån att platsen redan innehåller bebyggelse,
friluftsanläggningar eller andra verksamheter.

De kommunala kriterierna anger stöd till kommersiell och kommunal service samt
befintlig infrastruktur. De handlar också om att befintliga verksamheter inom t ex
turism ska kunna gynnas. Ett av kriterierna är att vattenkvalitet ska kunna
förbättras genom att det ekonomiska underlaget för nya avloppsanläggningar blir
större.

Beslutsunderlag
Plan över landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Dnr: KS.2013.96,
Styrgruppen Översiktsplanering 14
Tjänstemannautlåtande med förslag till beslut, kulturförvaltningen

Arbetsutskottets förslag
Kulturnämnden beslutar

att yttra sig över LIS-planen i enlighet med förvaltningens förslag (se akten)

Expedieras till:
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN  
Stortorget 1   332 80 Gislaved  
Tel. 0371-810 00  Fax 0371-811 51  
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KS.2013.96/remiss 2013-06-12

Samråd LIS-plan

Styrgrupp för Översiktsplanering 14 har lämnat möjlighet för Kulturnämnden att lämna synpunkter på
Samråd LIS-plan.

Samrådsupplaga innehåller följande dokument:
1. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds kommun, juni 2013
2. Miljökonsekvensbeskrivning, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds kommun, juni

2013.

(Synpunkter skall vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 30 augusti 2013. Ansvarig
handläggare: Irene Ljungskog, Susann Norberg.)

Bakgrund:
LIS-planen för Gislaveds kommun görs som tillägg till kommunomfattande översiktsplan ÖP06.
Materialet kommer att inarbetas i nya översiktsplanen. ÖP innehåller strategier och riktlinjer för
landsbygdens möjligheter att leva och utvecklas. Kommunens ambition är att skydda och bevara
stränderna för friluftsliv och den biologiska mångfalden, men också förstärka tillgängligheten genom att
tillåta verksamheter och byggnation inom noga utvalda områden.
Urvalet av områden utgår ifrån att platsen redan innehåller bebyggelse, friluftsanläggningar eller andra
verksamheter.

De kommunala kriterierna anger stöd till kommersiell och kommunal service samt befintlig
infrastruktur. De handlar också om att befintliga verksamheter inom t ex turism ska kunna gynnas. Ett
av kriterierna är att vattenkvalitet ska kunna förbättras genom att det ekonomiska underlaget för nya
avloppsanläggningar blir större.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen:

Kap:
Krav för utpekande av LIS-områden
Kulturmiljön och fornlämningar
Det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse för att kulturhistoriskt intressanta
byggnader samt kulturmiljöers karaktärer kan bevaras. Fornlämningar omfattas av Kulturminneslagen.
Intrång i fornlämningar ska undvikas så långt möjligt. Strandskyddets syfte omfattar inte kulturmiljöer
och kulturhistoriska värden. Det är därför av stor vikt att dessa värden särskilt beaktas vid
dispensärenden.
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Kap:
Allmänt om Gislaveds kommun
Allmänt

- Stycke tre, mening tre.
LIS-planen ska ha en helhetssyn på hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling i landsbygden.

Kap:
Sjöar och vattendrags naturvärde
Riksintresse
Flera sjöar ingår i riksintresse för exempelvis naturvård och friluftsliv.

Kap:
Plan
Kulturmiljö, fritid och turism

- Stycke två, tre sista meningarna.
De fornlämningar som tas upp i denna plan kan ingå i mer komplexa system av okända lämningar.
Detta är viktigt att undersöka i varje enskilt ärende. Hänsyn ska tas till lämningars olika värden som de
upplevelsemässiga, pedagogiska och vetenskapliga. Kulturlämningar kan också utvecklas.

KN - Förslag till ny lydelse:
…… Strandskyddets syfte omfattar inte kulturmiljöer och kulturhistoriska värden. Det är därför nödvändigt
att dessa värden särskilt beaktas vid dispensärenden.
För att kunna bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader samt kulturmiljöers karaktär måste tillkommande
bebyggelse utformas med känslighet, där anpassning i volym och karaktär bör vara ledord. I särskilda fall kan
Plan- och bygglagen (PBL) kap 3, § 12, i samband med detaljplaneläggning användas. Fornlämningar
omfattas av Kulturminneslagen, Lagen om kulturminnen m.m. (KML 1988:950). Ny lagstiftning –
Kulturmiljölagen, träder i kraft 1 januari 2014. Intrång i fornlämning får inte göras utan länsstyrelsens
tillstånd. Kan fornlämning komma beröras av företaget måste samråd ske med länsstyrelsen.

KN - Förslag till ny lydelse:
LIS-planen ska ha en helhetssyn på hållbar social, kulturell, ekonomisk och ekologisk utveckling av
landsbygden.

KN - Förslag till ny lydelse:
Flera sjöar och vattendrag ingår i riksintresse för natur- och kulturvård samt friluftsliv.

KN - Förslag till ny lydelse:
Fornlämningar som markerats i denna plan kan ingå i mer komplexasystem av okända lämningar.

Utredning måste därför ske i varje enskilt ärende.

Hänsyn ska tas till lämningars olika värden, upplevelsemässiga, pedagogiska och vetenskapliga.

Kulturlämningar kan också utvecklas inom ramen för kulturturistiska- och andra satsningar på

besöksmål, som del i landsbygdsutveckling.
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Område 9b
Smålandsstenar/Skeppshult
Nissan
b. Villstad
Områdesbeskrivning: Området ligger mellan Nissan och Nissastigen, väg 26 och gränsar till
naturreservatet Villstads kyrkby…

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Inledning

KN - Förslag till ny lydelse:

Områdesbeskrivning: Området ligger mellan Nissan och Nissastigen, väg 26 och gränsar till

naturreservatet- och Riksintresset för kulturmiljövård; Villstad kyrkby …

KN - Förslag till tillägg:
I Gislaveds kommun finns följande utpekade områden som riksintresse för kulturmiljövård:

A. Sandvik
B. Villstad
C. Finnvedens folkland

Föreslagna LIS-områden gränsar endast i någon mån till riksintressena, varför påverkan inte bör

bli stor.







GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-12 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Knau §25 Dnr: KN.2013.33 805

Ansökan bidrag till föreläsning, Gislaveds trädgårdsförening

Ärendebeskrivning
Gislaveds Trädgårdsförening ansöker om ett bidrag på 8 000 kr till en föreläsning
om trädgård, trädgårdsodling och utsmyckning av trädgård. Föreläsningen, som är
ett offentligt arrangemang, äger rum den 8 oktober 2013 i Gislaveds
församlingshem. Föreningen har som policy att det ska vara fri entré till deras
föreläsningar. Istället säljer man lotter och har kaffeservering i samband med
arrangemangen. Utöver kostnader för hyra av lokal och inköp av varor till
serveringen är den stora utgiftsposten gage till föreläsaren. I detta fall
motsvarar gaget den ansökta summan.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan Gislaveds Trädgårdsförening

Arbetsutskottets förslag
Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag till Gislaveds Trädgårdsförening på 5 000 kr

Expedieras till:



GISLAVEDSKOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
1

2011-01-24

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande

Kn §6 Dnr: KN.2011.8 102

Val av konstgrupp

Kn §6 2011-01-24 Ärendebeskrivning
Val av ledamöter till kulturnämndens konstgrupp. Konstgruppen ska bestå av tre
ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Förslag
Ulla Fredriksson (M) föreslår att SolveigDavidsson (M) och Jaqueline
Lynd-Johansson(FP) utses till ordinarie ledamöter och att Ulla Bondèus (M) och
Ann-Britt Larsson (C) utses till ersättare.

Arne Lind (S) föreslår att Bo Linde (S) utses som ordinarie ledamot.

Bo Linde (S) föreslår att Katri Strömberg (S) utses som ersättare.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Ulla Fredrikssons förslag och finner att
kulturnämndenantar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Arne Linds förslag och finner att kulturnämnden
antar detsamma

Ordförande ställer proposition på Bo Lindes förslag och finner att kulturnämnden
antar detsamma

Kulturnämndenbeslutar

att välja Solveig Davidsson (M), Jacqueline Lynd-Johansson (FP) och Bo
Linde (S) till ledamöter i konstgruppen

att välja Ulla Bondèus (M), Ann-Britt Larsson (C) och Katri Strömberg (S) till
ersättare i konstgruppen.



GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-12 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Knau §24 Dnr: KN.2011.8 102

Val av konstgrupp

Ärendebeskrivning
Jacqueline Lynd-Johansson (FP) har begärt och blivit entledigad från uppdraget som
ersättare i kulturnämnden från och med 1 augusti 2013. Kommunfullmäktige har
valt Björn Olsson (FP) till ny ersättare i kulturnämnden från och med 1 augusti
2013.

Jacqueline Lynd-Johansson har under pågående mandatperiod varit ordinarie
ledamot i kulturnämndens konstgrupp. Kulturnämnden har att utse ny ordinarie
ledamot i konstgruppen.

Beslutsunderlag
Valärende kulturnämnden Kf §712013-05-23, Dnr: Ks.2013.1

Arbetsutskottets förslag
Kulturnämnden beslutar

att utse Ann-Britt Larsson (C) till ordinarie ledamot i konstgruppen efter
Jacqueline Lynd-Johansson (FP)

Expedieras till:
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