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1. Inledning
Gislaved kommuns miljöbokslut är ett underlagsmaterial till kommunens årsredovisning som
beskriver kommunens samlade miljöarbete under år 2017. Syftet med miljöbokslutet är att ge en
överblick över det arbete som gjorts under året, vad vi behöver jobba mer med och vilka
utmaningarna kommer att vara framöver. Miljöarbetet i Gislaveds kommun redovisas utifrån 14 av de
16 nationella miljömålen. De miljömål som inte berörs är Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt
levande kust och skärgård. Miljöarbetet har beskrivits per mål utifrån vad som har hänt under året,
en uppföljning med tillhörande mål från klimat- och energistrategin och utmaningarna inför framtiden.
I slutet finns en sammanfattning av de utmaningar kommunen står inför i det kommande miljöarbetet
samt nyckeltal.

2. Begränsad klimatpåverkan
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

2.1 Vad har hänt under 2017?
Under 2017 har arbetet utifrån handlingsplanen för klimat- och energistrategierna i Gislaveds
kommun fortsatt. Arbetet tar avstamp i de mål som vi satt upp i energi- och klimatstrategin. Se
bifogat dokument för måluppfyllelse handlingsplan för klimat- och energistrategierna.
Gislaveds energi fortsätter arbetet med att bygga ut fjärrvärme i Anderstorp efter att ha fått pengar
från Klimatklivet. Under 2017 tecknades avtal på fjärrvärme på en volym av 9.2 GWh. Gislaved energi
hjälper olika aktörer att söka Klimatklivetpengar för att koppla på sig på befintligt nät.
Kommunen har gått med i projektet hela RESAN som syftar till att minska klimatpåverkan från våra
resor till och från jobbet samt tjänsteresor inom den kommunala organisationen.
Miljöombuden är viktiga för kommunens miljöarbete och får därför regelbunden
kompetensutveckling. Årets miljöombudsutbildning hade tema hållbar mat och kommunens nya
måltidspolicy presenterades tillsammans med ett inspirationsföredrag och provsmakning av hållbar
mat med stjärnkocken Paul Svensson. Totalt hölls tre utbildningspass och förutom miljöombuden fick
kommunanställda kockar möjlighet att gå utbildningen. Paul Svensson jobbade tillsammans med
eleverna på restaurangprogrammet och hann förutom att laga mat till utbildingen med att skapa en 5
rätters avsmakningsmeny med tema hållbar mat som serverades på en av Matkulturens fullsatta
temakvällar.
Biogasfrågan har varit i fokus under året där kommunen har deltagit i ett arbete på länsnivå med
Energikontor Norra Småland och länstrafiken om hur både produktion och användning av biogas
skulle kunna öka i länet. Vidare har diskussionerna om biogasproduktion baserad på stallgödsel i
Refteleområdet fortsatt. En särskild utredning om möjligheter till biogasproduktion kommer att
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färdigställas under första delen av 2018. Även arbetet med att skapa en gemensam långsiktig plan för
laddinfrastruktur i kommunen har inletts tillsammans med de kommunala bolagen.
Under temaveckan Fokus Hållbarhet arrangerade kommunstyrelseförvaltningen en näringslivsfrukost
med tema stöd för miljöinvesteringar där länsstyrelsen informerade om Klimatklivet och
solcellsstödet till företag. I samband med temaveckan arrangerades också en fossilfri fordonsmässa
med seminarier, utställare och provkörning av olika fossilfria fordon. Bland fordonen som ställdes ut
fanns allt från elcyklar, elmopeder, elbil till elbuss och elsparkcyklar. Tre olika seminarier med tema
framtidsutblick och trender, Bonus malus och laddinfrastruktur och elbilsmyter hölls under dagen.
Under 2017 har det utförts åtgärder på flera områden som påverkar kommunens energiförbrukning
på ett positivt sätt utifrån tidigare uppsatta mål. Nya ventilationsaggregat har installerats i
Åtteråsskolans gymnastiksal samt i Villstadskolans källare och gymnastiksal. På Åtteråsskolan är
planen att genom ett etappvis upplägg, som sträcker sig över flera år framöver, fortsätta utbytet av
aggregat och kanaler så att hela anläggningen får moderna funktioner och återvinning. Under året har
bokningssystemet för våra bilar gjorts om vilket ska underlätta för samåkning samt visa på
resealternativ med kollektivtrafiken.
Konvertering till fjärrvärme har utförts i sim- och sporthall samt Ekenskolan, Åsenskolan,
Stationshuset och Brogatan 18. Dessa fastigheter ligger alla i Anderstorp. Injustering av nya radiatorer
och termostater har gjorts på Lundåkerskolan och Ekenskolan. Ombyggnation av befintliga
styrsystem för värme och ventilation har skett på Åsenskolan, Lundåkerskolan, Isabergskolan,
Hestragården, Glashuset och Johan Orre. Byte av belysning har utförts i 12 st klassrum på
Gärdesskolan samt i Gisle Sportcenters C, D och E-hall.
Fritidsnämndens miljöarbete har under 2017 fortsatt haft sin inriktning på energieffektivisering.
Arbetet sker i samarbete med fastighet- och serviceförvaltningen samt föreningslivet för att tillse att
anläggningar drivs på energisnålt sätt. Dessutom råder en strävan efter mer energieffektiv belysning
genom t.ex. installation av rörelsesensorer, dimringsfunktioner och LED belysning. Under året har
förvaltningen fortsatt arbetet utifrån handlingsplan för att byta ut armaturer successivt på
elljusspåren. Utbyte av kvicksilverlampor är av högsta prioritet, därefter utbyte av
högtrycksnatriumlampor.
Arbetet med att konvertera bort olja som uppvärmning i Hörsjöns friluftsområde, Smålandsstenar till
fjärrvärme har inletts under året. Arbetet kommer att fortsätta in i 2018. Hörsjöns friluftsområde är
kommunens sista oljeuppvärmda anläggning.
I Mat och måltidspolicyn som tagits fram under året står det bl.a. att i barn och
utbildningsförvaltningens årliga intern kontrollplan ingår det att mäta matsvinn på några förskolor och
skolor. Målet är att öka medvetenheten både bland elever och personal om hur matsvinn påverkar
klimatet och hur vi kan göra tillsammans för att minimera det.
Inom Socialförvaltningen pågår hela tiden arbete med att dimensionera portionsstorlekar för att det
ska blir rätt näringsmässigt samtidigt som det inte få bli för mycket mat över. I kostutredningen 2017
konstateras det att det mesta av maten inom Gislaveds kommuns måltidsverksamhet tillagas från
grunden och att få hel och halvfabrikat används. Inspirationsutbildningar genomfördes på olika sätt om
att implementera mer mat från växtriket och att välja råvaror efter säsong på matsedlarna i de olika
verksamheterna. Arbetet att finna metoder och tänka nytt när man gör matsedlar är igång och
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kommer att fortsätta framöver.
Avfallsenheten på tekniska förvaltningen deltog i "Europa minskar avfallet"-veckan och genomförde
tillsammans med Gislaveds bibliotek en klädbytardag den 18 november. Biblioteket och Hela
människan är två av de 13 verksamheter i kommunen som är miljönärsmärkta1. Under 2017
genomfördes inga nya miljönärsmärkningar i Gislaveds kommun.
Utvecklingen av vindkraft pågår på flera ställen i kommunen. Föreberdelser för att bygga
vindkraftpark Grimsås – Äspås pågår och som beräknas att driftsättas under 2018. Parken såldes
under året av Kraftö Vind till Marguerit Fund. Vindkraftparken består av 13 verk belägen på gränsen
mellan Gislaveds och Tranemo kommuner.
En miljöanmälan och bygglov för en vindkraftpark på sex verk i Frostnäs öster om Burseryd från
Ramström Vind AB har vunnit laga kraft. Dessa tillstånd kommer antagligen inte att användas då
företaget har påbörjat en ansökan om tillstånd för fyra högre verk i samma område. Vindkraftprojekt
Vimmelstorp har efter varit vilande under några år påbörjats igen av Eno Energy. Föreberedelser för
ansökan som omfattar nio verk pågår. Vattenfall Vindkraft Sveriges vindkraftprojekt Grönhult har
erhållit tillstånd för 13 verk som också är belägna på gränsen mellan Gislaveds och Tranemo
kommuner. Tillståndet omfattar färre verk än vad företaget ansökte om.

MÅLUPPFYLLELSE
ENERGI
Mål: 2050 ska energin för uppvärmning och transporter inom Gislaveds kommun
utgöras av 100 % fossilbränslefri energi.
Måluppfyllelse: 17% fossilbränslefri energi 2015.
Kommentar:
Arbetet med att övergå till fossilfri energi går långsamt men stadigt uppåt. Under år 2017
producerades ca 26 GWh el från vindkraft samt fjärrvärmen byggdes ut. De senast tillgängliga
siffrorna på energistatistiken är från 2015. Sedan 2015 har fjärrvärme byggts i Anderstorp och
Smålandsstenar. Det innebär att fjärrvärmenät finns i Hestra, Gislaved, Anderstorp, Reftele och
Smålandsstenar. För att nå målet behöver vi dock producera än mer el i kommunen. Sol och vind är
de områden som kommunen kommer behöva satsa på framöver.
Mål: 2020: Energieffektiviseringsåtgärder ska ha bidragit till en energiminskning på 138
GWh från 2008 års nivå.
Måluppfyllelse: Energibesparing med - 194 GWh 2015
Kommentar:
Målet från 2008 är redan uppnått. Detta beror främst på minskad energianvändning från industrin och
transportsektorn. Sedan förra mätningen 2013 har energianvändningen från tranporter gått upp med
14 GWh medan industrin har fortsatt sin energieffektivisering och minskat sin energianvändning med
14 GWh. Mängden biodrivmedel till transportsektorn har minskat med 3 GWh från 2013.
Energitillförseln av bioenergi har ökat med 46 GWh sedan 2013 vilket har skett på bekostnad av
1

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till
en hållbar konsumtion. Miljönär-vänlig är en ny märkning som man ska leta efter om man vill satsa på
framtidens sparform – ekonomiskt och miljömässigt.
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eltillförseln som har minskat med 45 GWh. Det är främst industrin som har gått från el till
biobränsle.
Den enda sektorn som ökat sin energianvändning är offentlig verksamhet som har gått upp med 2
GWh. Då vi har mer energieffektiva byggnader nu än 2008 kan detta förklaras med att vi har fler
lokaler 2015 än vi hade 2008.
Totalt har energitillförseln minskat med 5 GWh sedan 2013 vilket är en liten minskning som skett
tack vare industrins ambitiösa arbete med energieffektivisering.

Diagram 1: Sankeydiagram över energitillförsel och energianvändning 2015

Mål: 2020 olja ska inte användas för uppvärmningsändamål
Måluppfyllelse: 1 anläggning kvar 2017 i kommunal förvaltning, mängden levererad eldningsolja till
kommunen ökade marginellt med 100 kubikmeter levererad eldningsolja till 1700 kubikmeter 2017.
Kommentar:
Endast en kommunal anläggning finns kvar som kommer att konverteras till fjärrvärme när nätet är
klart i Smålandsstenar. Vad gäller övriga aktörer är prognosen att det kommer fortsätta att minska
stadigt då det inte är ekonomiskt hållbart att värma byggnader med olja idag, samt att företag kan
söka stöd för konvertering från Klimatklivet.
Mål: 2020 ska lokalt producerad förnyelsebar energi utgöra minst 20 % av den totalt
omsatta energin samt användningen av förnyelsebar energiproduktion ska stimuleras.
Måluppfyllelse: 14,5 % är lokalt producerat om man förutsätter att biobränslet är lokalt producerat.
Kommunen bidrar till ökad efterfrågan på förnyelsebar energi genom att ha avtal på 100 %
förnyelsebar el till våra lokaler samt 100 % biogas till våra fordon.
Kommentar:
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Produktionen av förnybar energi är inte så stor i kommunen. Dock sker det just nu en
fjärrvärmeutbyggnad i både Anderstorp och i Smålandsstenar vilket kommer minska naturgas- och
oljeanvändningen i kommunen samt öka andelen biobränslen. När det gäller Gislaved Energi AB:s
energiproduktion så var den levererade mängden fjärrvärme år 2017 36,5 GWh. Det har även
producerats 0,1 GWh från solenergi vilket är en fördubbling sedan 2016, 5,5 GWh från Gyllenfors
vattenkraftstation och 26 GWh från vindkraft. Energimixen består nästan till 100 % av förnybart
bränsle. Om man räknar in biobränslen och satsar på en ökad produktion av solenergi finns det
möjlighet att nå målet till 2020.
Mål: Energianvändningen i kommunala fastigheter ska vara 168 kWh/m2 år 2020
Måluppfyllelse: Energiförbrukningen var 176 kWh/m2 i kommunala fastigheter år 2017
Kommentar:
Totalt har förbrukningen i kommunens fastigheter minskat från 183 KWh/m2 år 2016 till
176 KWh/m2 år 2016. Normalårskorrigerat är dock förbrukningen 8 kWh/m2 lägre än 2016. Det
beror på att 2017 var lite varmare än ett normalår (96,6%), men lite kallare än 2016 som var 95% av
ett normalår. Arbetet med att minska energiförbrukningen går i rätt riktning men behöver fortsätta i
samma takt för att nå målet till år 2020.

Diagram 2. Energianvändning i kommunala fastigheter kWh/kvm
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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Mål: 2020 ska utsläppen av koldioxid vara högst 2,5 ton per person
Måluppfyllelse: 2015 var utsläppen 2,8 ton per person. (senast tillgängliga data)

2006

2013

2015

Hållbar nivå

Bild 1: Kg växthusgaser per invånare

Kommentar:
Växthusgasen vi släpper ut allra mest utav är koldioxid. Den kommer från förbränning av fossila
bränslen. När vi antog våra mål låg fokus på växthusgasen koldioxid. De senaste åren har det dock
visat sig att det finns fler gaser som också bidrar till växthuseffekten och därför bör tas med i
beräkningarna av våra utsläpp. Därför mäter vi också total mängd utsläpp från växthusgaser, även om
våra lokala mål bara fokuserar på koldioxid. Den totala mängden växthusgaser i Gislaved fortsätter
minska från 133067 ton 2014 till 131779 ton 2015, vilken är de senaste statistik vi kan få tag på från
RUS, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet. Detta ger en mängd på 4501
kg/invånare. Mängden koldioxid gick dock upp från 2746 kg 2014 till 2795 kg 2015. Målet på max
2500 kg koldioxid per invånare var bra när klimatstrategin togs fram 2008 och motsvarar en 30 %
minskning jämfört med 2004 då utsläppen var 3700 kg/invånare. Men den hållbara nivån beräknas vara
mellan 700 till 1500 kg per person. Därför måste arbetet med att minska våra utsläpp från
växthusgaser fortsätta med full kraft.
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Diagram 3. Kilo växthusgaser per capita Gislaveds kommun

Diagram 4. Växthusgaser fördelat på sektor 2015
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TRANSPORTER
Koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 30 % jämfört med år 2004 till
år 2020.
Måluppfyllelse: -19% år 2015
Kommentar:
Nästan 70 % av koldioxidutsläppen i Gislaveds kommun kommer från transportsektorn. Vi har en bit
kvar innan vi når vårt mål om 30 % mindre utsläpp 2020 jämfört med 2004. Kommunens invånare
fortsätter att köra mycket, 808 mil per invånare år 2016 jämfört med 784 mil 2017. Dock har
mängden levererade fossila drivmedel minskat något. Detta tyder på att fordonsparken blir
bränslesnålare även om vi fortsatt kör mycket.
Körsträcka mil per invånare
2012

2013

2014

2015

2016

Riket

658

652

662

663

673

Jönköpings län

720

718

728

736

751

Gislaveds kommun

771

773

797

784

808

Norrbottens län

752

751

758

767

772

Tabell 1. Körsträcka mil per invånare.

Diagram 5. Levererade mängder drivmedel i Gislaveds kommun.

Antalet körda mil totalt i den kommunala organisationen var 392252 mil år 2017 vilket är en ökning
med 59350 mil jämfört med 2016. Antalet körda mil med förvaltningsbil var totalt 289 627 mil år
2017. År 2017 kördes det 4354 mil med hyrbilarna vilket är en minskning med 5986 mil. Körda mil i
tjänsten med egen bil var totalt 66 274 mil vilket är i princip oförändrat från föregående år. Antal
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körda mil med bilpoolen har ökat med 6794 mil till 31 998 mil.
Körsträckorna i kommunal förvaltning fortsätter att öka. Under 2018 kommer vi inom ramen för
projektet hela RESAN att göra en resvaneanalys för att identifiera varför vi kör så mycket och hur vi
kan jobba framåt för att minska vårt resande, med hjälp av resfria möten, samåkning m.m. Om det
nya bokningssystemet där samåkning och kollektivlösningar föreslås kan få effekt framöver återstår
att se.

Diagram 6. Körda mil totalt i kommunal förvaltning.

Antalet resande med Jönköpings läns kollektivtrafik i kommunen ska öka med 60% 2020
jämfört med 2006.
Måluppfyllelse: +90% år 2017
Kommentar:
Efter många års positiv resandeutveckling har den stagnerat och minskat något under 2017.
Jönköpings länstrafik har haft stora budgetproblem, bland annat till följd av ökat resande, under 2017
vilket gjort att linjer dragits ner samtidigt som trycket ökar från våra kommuninvånare att bygga ut
kollektivtrafiken. Om resandet ska fortsätta öka behöver man fortsätta prioritera kollektivtrafiken
regionalt. En omläggning av linje 249 visade sig vara misslyckad på grund av bristande kommunikation
mellan chaufförer. Efter intensiva klagomål från resenärer läggs turerna om till tidtabellskiftet juni
2018. Som ett led i att öka hållbart resande har Gislaveds kommun aktivt deltagit i arbetet med att
utveckla HNJ-banan, ett treårigt försöksprojekt där man utökar tågturerna mellan Halmstad-NässjöJönköping för att öka resandet på banan. För Gislaved kommuns del finns önskemål från våra
kommuninvånare om att återinföra en snabbuss mellan Gislaved och Värnamo som togs bort när de
nya linjerna 201 och 202 infördes. Detta har lett till ökat resande på linjen men ökat pendlingstiden
Gislaved – Värnamo från 45 min till cirka 60 min.
9

Diagram 7. Resor med och utan skolkort. Den blåa linjen presenterar målnivån som motsvarar 382 170 resor exklusive skolkort.

För de som bor på landsbygden mer än en kilometer till närmaste hållplats finns det även möjlighet
att använda ”närtrafik”. Resandet med närtrafiken har dock minskat totalt sett och under år 2017
minskade antalet resor med 50 till 905 stycken.
När det gäller resandet med kollektivtrafik inom den kommunala organisationen så finns det ett antal
resekort som kan användas för resor inom tjänsten. Under året genomfördes 140 stycken resor med
buss. Detta är en minskning med 60 sedan året innan. Antalet resor gjorda med tåg år 2017 var totalt
507 stycken. Detta är en ökning med 4 resor sedan föregående år. När det gäller flyg så har det
genomförts 161 stycken resor vilket är en ökning med 48 resor sedan år 2016. Ungefär en tredjedel
av resorna är inrikesflyg, de flesta Göteborg - Stockholm. De flesta av utrikesresorna är elevutbyten
genom Gislaveds gymnasium.

Bild 2: Antal flygresor
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Mål: 80% personbilar och lätta lastbilar som har 0g CO2 utsläpp per kilometer och/eller
som är fossilfria till 2020. Delmål 69% till 2017.
Måluppfyllelse: 48 % fossilfria bilar 2017
Kommentar:
Då regeringen nu sätter fokus på fossilfria bilar istället för miljöbilar mäter vi nu antal fossilfria bilar. I
den kommunala organisationen fanns det i december 2017 87 st fossilfria bilar som drivs av el, etanol
eller gas av totalt 180 st. Alltså 48 % fossilfria.

Drivmedel
Gas
El
Etanol

Antal
56
11
20

Tabell 2 Antal fordon per drivmedel kommunal organisation Gislaved

Ett nationellt mål är 100% fossilfria transporter till 2030. Kommunen har antagit ett mål i
handlingsplanen för klimat- och energistrategierna om att 80% av de kommunala bilarna ska vara
fossilfria till 2020 och 69% till 2017. Vi har en bit kvar till vårt mål men det kommer troligtvis att öka
rejält under 2018 då flera förvaltningar aviserat att de vill ställa om till elbilar samt att vi har ökat
utbyggnaden av infrastrukturen med laddstationer. 2017 installerades 32 nya laddpunkter för
tjänstefordon. Totalt finns nu 37 stycken. Ett problem för omställningen till fossilfria transporter är
tillgången på förnybara bränslen på landsbygden, då möjlighet att tanka gas endast finns i Gislaved.
2.2 Utmaningar för framtiden
Utsläpp av växthusgaser från den inhemska konsumtionen och produktionen har minskat totalt sett,
även om mängder koldioxid ökade något från 2014 till 2015. Men om man lägger till svenskarnas
konsumtion av utrikes produkter samt flyg och båtresor ser siffrorna desto dystrare ut.
Genomsnittssvensken ligger då på utsläpp mellan 10-11 ton växthusgaser per person och år. En
hållbar nivå anses vara 0,7-1,5 ton per person och år. Vi har alltså en enorm utmaning och mycket
arbete framför oss att vända den utvecklingen.
När det gäller att minska klimatpåverkan utgör fortfarande transporterna den största påverkanskällan
lokalt. Övergången till en fossilfri fordonsflotta både i den kommunala organisationen och långsiktigt i
hela kommunen utgör den största utmaningen. Den kommunala organisationen är på god väg, nu är
det resten av kommunen som behöver komma på banan. Fler möjligheter att tanka alternativa
drivmedel som biogas måste finnas och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i hela kommunen, både
offentliga och privata (vid hyreshus exempelvis) laddplatser. Vi behöver också bli mycket mer
restriktiva med att flyga i tjänsten och företrädesvis transportera oss med buss, tåg eller fossilfria
bilar inom Sveriges gränser om vi ska nå målen i Parisavtalet.
Byggsektorn är en stor orsak till utsläpp. En livscykelanalys bör göras vid nyproduktioner. Hus byggda
av naturmaterial har visat sig vara med klimatvänliga, energieffektiva och bra ur kemikaliesynpunkt.
De är dessutom enkla att återvinna när byggnaden behöver rivas. Genom att göra en livscykelanalys
kan det visa sig att det lönar sig i längden att göra en större investering initialt i miljövänliga
byggnader istället för att använda billigare icke förnybara råvaror. En trähusbyggnad är dessutom en
kolsänka jämfört med en betongbyggnad som är energikrävande att framställa.
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De viktiga områdena att arbeta med framåt är transporter, fortsatt energieffektivisering, ökad
energiproduktion samt minska påverkan från det vi konsumerar både vad gäller livsmedel och
produkter. Att styra mot en cirkulär ekonomi och inköp av tjänster och funktioner istället för
produkter är rätt väg att gå.
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3. Frisk luft
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

3.1 Vad har hänt under 2017?
Mycket av förhöjda halter av luftföroreningar i tätorter kan härledas till biltrafik i avgränsade gaturum
eller andra starkt trafikbelastade trafikmiljöer. Därför kan en rad olika åtgärder leda till förbättrad
luftkvalitet: bättre teknisk reningsutrustning, minskat bilåkande, val av andra trafikslag och åtgärder
som minskar belastningen i särskilt drabbade miljöer. Under de senaste åren har en förnyelse av
bilparken med en övergång till bilar med bättre miljöprestanda generellt bidragit till minskade utsläpp.
I Gislaveds kommun har den för några år sedan utflyttade väg 27 bidragit till minskade
luftföroreningsnivåer i Gislaveds tätort. Åtgärdsarbetet när det gäller att minska klimatpåverkande
energiframställning bidrar till stor del också till att minska sektorns luftkvalitetspåverkan i övrigt.
I Gislaveds kommun görs både mätningar och modelleringar av luftkvaliteten i ett antal gatumiljöer
inom ramen för Jönköpings läns samverkansområde för luftkvalitetsmätningar. De senaste
modelleringarna av gatuavsnitt inom kommunen, genomförda 2016, indikerar att inga
miljökvalitetsnormer för kväveoxider, partiklar (PM10) eller bensen överskrids i kommunen. När det
gäller partiklar så överskrids dock en nedre varningsnivå för miljökvalitetsnormen på
Anderstorpsvägen i Gislaved. Vidare så uppfylls inte miljökvalitetsmålet för frisk luft när det gäller
partiklar och bensen. Som tidigare nämnts så utgör det ökade kollektivtrafikresandet en positiv
indikator för minskade luftföroreningar men samtidigt så indikerar en långsiktig ökning av
körsträckorna i kommunen att vinster äts upp av ett ökat trafikarbete.

3.2 Utmaningar för framtiden
Miljömålet frisk luft uppnås för närvarande inte när det gäller partiklar och även bensen ligger i
farozonen. Partikelnivåerna får bedömas utgöra den största utmaningen där källorna inte bara är
direkt kopplade till utsläpp från förbränningsprocessen utan också till slitage av vägbeläggning,
bromsar, däck och vägsand. För att få ner utsläppen från fordon måste framförallt tunga fordon och
arbetsmaskiner få bättre utsläppsprestanda. Kommunala krav i upphandlingar kan bidra till detta.
Planering och styrning av trafiken i tätorter är ett grundläggande moment för att undvika att skapa
miljöer där höga halter av luftföroreningar uppträder. Skötsel av gator och vägar genom sopning kan
också bidra till minskade partikelhalter i luftmiljön såväl som minskad dubbdäcksanvändning.

4. Bara naturlig försurning
"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska
material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

4.1 Vad har hänt under år 2017?
Vattendragsvandring genomfördes tillsammans med länsstyrelsen på kvällen 8 juni för och med
fastighetsägare runt vattendraget Radan.
Kommunens mark och vatten har varit och är fortfarande utsatt av effekterna från försurande nedfall
som genom åren orsakat kraftiga försurningsskador på bland annat fisk och andra vattenlevande
organismer. För att minska skadeeffekterna så kalkas varje år ett stort antal sjöar och våtmarker.
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Under 2017 har Gislaveds kommun spridit 2 671 ton kalk varav 785 spridits med båt och 1 945 ton
med helikopter. Kalken har fördelats så att 1 603 ton spridits direkt i 121 olika sjöar och resterande
1 068 ton på 105 olika våtmarksytor. Antal inhämtade vattenprover för effektuppföljning blev på
grund av den nederbördsfattiga första halvan av året färre än planerat, totalt 200 av 296 prover togs.
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Diagram 8. Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten.

Nedfallet av svavel är lågt och ligger sedan ett antal år tillbaka under de kritiska belastningsgränserna.
Det ses heller inga tendenser till att markförsurningen minskar i de provytor som finns i länet. När
det gäller försurningen av sjöar och vattendrag så har behovet av kalkspridning minskat gradvis de
senaste tio åren. Samtidigt finns där sjöar och åar där kalkningens målsättningar inte uppnås

4.2 Utmaningar för framtiden
Trots minskat svavelnedfall så är återhämtningen i både mark och vatten begränsad.
Ytvattenkalkningen uppnår i en del vatten inte de vattenkemiska målen utan behöver förstärkas.
Större uppmärksamhet måste också ägnas de försurningsrelaterade biologiska parametrar som ingår i
den regionala effektuppföljningen. Indikationer finns att försurningsskador uppträder utan att fångas
upp i den vattenkemiska uppföljningen. Ökade uttag av biobränsle i skogsmark kan också bidra till att
förstärka försurningen av mark och vatten om inte askåterföring från värmeverken görs.

5. Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

5.1 Vad har hänt under 2017?
Under år 2017 har nulägesanalysen för kemikalier i kommunala organisationen som gjordes under
2016 färdigställts och presenterats för politiken. Kommunstyrelsen beslutade att varje förvaltning ska
ta fram en egen handlingsplan för hur man ska hantera kemikalier i den egna förvaltningen. Den
förvaltning som kommit längst är Barn och utbildningsförvaltningen som arbetar med projektet giftfri
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förskola. En inventering har gjorts på ett antal avdelningar i förskolan för att se vilket material och
vilken ålder det är på leksaker, annat lekmaterial och inredning. En sammanställning har gjorts utifrån
inventeringen. Sammanställningen ligger till grund för den förvaltningsövergripande kartläggningen i
arbetet med Giftfri förskola. Huvuddelen av förskolorna har bytt ut sovmadrasser som inte är
lämpliga ur miljösynpunkt.
Med hjälp av miljöombud har en del förskolor plockat bort gammal plast och material som innehåller
gifter. Vid inköp är man noga med att köpa in godkänt material.
Övriga förvaltningar har inte påbörjat arbetet med handlingsplanen under 2017.
Kommunen har deltagit i ett regionalt arbete för att undersöka behovet och finansiering av en
regional kemikaliesamordnare för att kunna stötta kommunernas arbete med att fasa ut farliga
kemikalier.
Länsstyrelsen har under 2016-17 genomfört en undersökning av miljögifter i ett provtagningsprogram
i Anderstorpsån som preliminärt visar att det fortfarande är metaller som utgör huvudelen av
miljögiftsproblematiken i ån. Samtidig påbörjades under hösten Nissans Vattenråds projekt om att
hitta nya lösningar för och resurser till saneringsarbetet i området.
Under 2017 började kommunen med en informationstjänst angående förorenade områden. Företag
och privatpersoner kan få information och rådgivning kring markföroreningar, undersöknings- och
saneringsåtgärder. Gislaved ska främja moderna och innovativa metoder inom markundersökningar
och marksaneringar. Moderna metoder har ofta prövats utanför Sverige med goda resultat.
Rådgivningen ska sprida kunskapen om vad som är möjligt och nödvändigt i miljöarbetet. Kommunen
arbetar vidare med de nedlagda deponierna. Under året 2018 ska en prioriteringslista utarbetas med
utgångspunkt i det framtagna materialet.
Den kommunala organisationen arbetar också med efterbehandlingsarbete och saneringsarbete.
Markmiljöundersökningar pågår vid tidigare industriområden i Anderstorp och i ett område i
Gislaved. Kommunen har avslutat projektet med kommunintern riskklassning och prioritering av
nedlagda deponier. Det samlade materialet visar att 6 deponier har mycket höga miljörisker och
ytterligare 15 har höga risker. Under året har länsstyrelsen genomfört en kunskaps- och
resursutvärdering i projektet Anderstorpsån. Resultatutvärderingen är ännu inte klar.

5.2 Utmaningar för framtiden
Utifrån handlingsplanen för klimat – och energistrategin finns ett mål att fastighetsnämnden samt
Gislavedshus ska ta fram riktlinjer för kommunal byggnation ur kemikalie-, miljö-, klimat- och
energisynpunkt ska tas fram och tillämpas innan 2017. Detta har ännu inte påbörjats. Det är av
största vikt att det arbetet påbörjas för att säkerställa att vi inte bygger in fler farliga kemikalier i de
byggnader vi beställer framöver. Till exempel håller man på att se över golvmaterialen inom ramen
för Giftfri förskola. Större renoveringar bör också lyda under dessa riktlinjer.
Behovet av ökad kunskap kring farliga kemikalier har lett till önskemål från förvaltningarna att det är
angeläget med att skapa en kommungemensam kunskapsbank eller regional resurs som kan ge
vägledning till verksamheterna. Vi har också ett åtagande gentemot länsstyrelsen att arbeta mer
utåtriktat med frågorna. Det är viktigt att höja kunskapsnivån hos våra kommuninvånare för att ge
dem möjlighet att göra mer aktiva val när det gäller kemikalier i produkter.
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Räddningstjänsten har liksom andra myndigheter en skyldighet att använda bästa möjliga sätt för att
släcka bränder. Å enda sidan ska de normalt släcka för att utreda varför branden uppstod men
släckvattnet i sig kan vara en miljöbelastning; men släcker de inte minskar möjligheterna att utreda
orsaker samtidigt som vi skonar åtminstone närmiljön från släckvatten och istället åker brandröken
ut med alla partiklar och förbränningsämnen. Det finns inga entydiga riktlinjer från nationell nivå vilket
skapar utmaningar för enskilda befäl att fatta beslut vid brandsläckning eftersom befälen kan bli
personligt ansvariga för eventuella miljöbrott. Att räddningsledaren kan bli personligt ansvarig för den
miljöpåverkan som en insats får finns numera i domslut och det är en ny verklighet för
räddningstjänsten.
Användningen av skum vid bränder är ifrågasatt på nationellt plan och inom Räddsam F är sedan
tidigare en rutin antagen med stora restriktioner för användning av skumvätska vid räddningsinsatser.
Förorenade områden utgör en omfattande påverkan på mark och vatten i kommunen och är i dag ett
växande hinder för pågående och framtida exploateringar och bostadsbyggen. Det finns ca 550
misstänkt förorenade områden i kommunen varav drygt hundra har riskklassats. Av dessa är fem
objekt i högsta riskklass 1 och 45 i riskklass 2. Trikloreten, tungmetaller, arsenik och polyaromatiska
kolväten är vanligt förekommande. Föroreningar från dessa utsläppskällor bedöms utgöra en
huvudanledning till att Anderstorpsån inte har god kemisk status. Föroreningar är en stark riskfaktor
för grundvattenkvaliteten i anslutning till kommunens tätorter eller vattentäkter.

6. Skyddande ozonskikt och säker strålmiljö
"Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

6.1 Vad har hänt under 2016?
Ozonskiktet som finns i atmosfären skyddar allt liv på jorden genom att en del av den skadliga UVstrålningen från solen filtreras bort. Om ozonskiktet tunnas ut utgör detta en fara för både oss
människor och djur. Risken för bland annat hudcancer ökar. Anledningen till uttunningen är att
ämnen som bryter ner ozonet släpps ut i atmosfären. Exempel på sådana ämnen är HFC
(fluorkolväten), HCFC (klorfluorkolväten) och CFC (klorfluorkarboner). CFC får inte användas sedan
flera år tillbaka. I Gislaveds kommun finns drygt 150 köldmedieanläggningar som har 10 kg eller mer
installerad mängd. Dessa ska årligen lämna in en rapport över föregående års kontroll. Granskning av
rapporter är gjorda.
Under året har det inkommit radonmätningar från 140 fastigheter. Några av dessa visar förhöjda
nivåer och behöver åtgärdas. Ett 20-tal redovisningar återstår. En sammanställning av projektet
planeras till 2018. Miljöenheten har också fortsatt arbetet med undersökningar och åtgärder av radon
i flerbostadshus.

6.2 Utmaningar för framtiden
Utfasningen av de mest ozonnedbrytande ämnena har varit framgångsrik. Det är dock angeläget att
fortsatt minska och ha god kontroll på ersättningsämnen som HCFC, som också har påverkan på
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ozonskiktet. Fortsatt undersökning när det gäller förekomsten av radon i byggnader är angelägen och
det finns behov av en sammanställning och lägesredovisning av radonsituationen i kommunen.

7. Ingen övergödning
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

7.1 Vad har hänt under 2016?
Under 2016 antogs kommunens VA-plan som fastlägger inriktningar och prioriteringar hur
kommunen ska arbeta med både enskilt och allmänt VA. Bland annat har en prioritering gjorts över
vilka områden som närmast ska omfattas av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, och hur den
pågående inventeringen av enskilda avlopp ska drivas vidare. Inventering av enskilda avlopp i
kommunen har pågått under flera år. Under 2017 har drygt 130 beslut om enskilt avlopp tagits.
Merparten av dessa tillstånd har getts till fastigheter som har bedömts bristfälliga i
avloppsinventeringar. Cirka 90 avlopp har inspekterats och lika många VA-enkäter har bedömts och
besvarats. Eftersläpande VA-ärenden från tidigare delområden har hanterats, bland annat med beslut
om förbud. Nytt inventeringsområde har startat under året, delområde fyra, Fegenområdet,
Gryteryd och Broaryd. Varje delområde berör 400-500 fastigheter. Arbetet är långsiktigt och
kommer att pågå under flera år. I Gislaveds kommun finns omkring 3 200 enskilda avlopp, där cirka 1
600 är byggda före 1974.
Ett fortsatt arbete med kväverening på reningsverket i Gislaved har pågått under 2017.
När det gäller nedfall av kväveföreningar är det fortfarande stort, ca 10-15 kg per ha och år inom
kommunen, och överstiger kritiska belastningsgränser.

Bild 3: Kvävenedfall kg/hektar och år

7.2 Utmaningar inför framtiden
Kraven på våra vatten- och avloppsreningsverk kommer att bli större och problemet med slam från
reningsverken måste lösas på ett kostnadeffektivt och miljömässigt sätt. Att uppnå miljömålet är en
stor utmaning då delar av belastningen kommer från diffusa utsläpp från jordbruks- och skogsmark.
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Enskilda och allmänna avlopp har fått en högre grad av prioritet under senare år men där är också
behovet av resurser omfattande. Övergödning ses som ett av planetens största problem i modern tid.
Även i Gislaved ser vi att nedfallet av kväve är stort. Kvävetutsläppen av NOX har halverats i Europa
sedan 1990. Det är fortfarande trafiken som är huvudkällan. Kväveutsläpp NH3 har inte minskat i
samma omfattning i Europa och framförallt inte i Sverige. Största källan är ammoniakavgång från
stallgödsel.

8. Levande sjöar och vattendrag
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

8.1 Vad har hänt under år 2017?
En av de grundläggande faktorerna för att uppnå miljömålet är att det råder god ekologisk status i
sjöar och vattendrag. Av 73 större sjöar och vattendragsavsnitt i kommunen uppvisar endast en
tredjedel god ekologisk status. De främsta orsakerna utgörs av försurningseffekter och fysisk
påverkan. I några delar av kommunen orsakar också övergödning, Bolmen, och miljögiftspåverkan,
Anderstorpsån, försämrad ekologisk status.
Arbetet för att utveckla miljömålet är ofta samarbetsprojekt mellan regionala myndigheter,
kommunen och ibland också lokalt ideellt arbete från fiskevårdsområden. Arbetet med fiskevård och
biologisk återställning har inneburit att kommunen har deltagit i arbetet med att planera och ta fram
underlag för en ny fiskvandringsväg i Radan vid Radaholm då den gamla vandringsvägen inte har
fungerat tillfredsställande. Bland annat genomfördes en vattendragsvandring vid Radaholm.
Kommunen har också planerat för ett omtag när det gäller ansökan om regleringen av Rasjön. Markoch miljödomstolens avslag på kommunen tidigare ansökan vann laga kraft i början av året. Vidare
deltar kommunen i arbetet med att återskapa gäddlekområden i Stengårdshultasjön genom ett
LONA-projekt tillsammans med fiskevårdsområdesföreningen.

8.2 Utmaningar inför framtiden
Möjligheten att närma sig miljömålet Levande sjöar och vattendrag via god ekologisk status är fyllt av
utmaningar där troligtvis frågan om fysisk påverkan är den svåraste. Rensningar, rätningar,
omgrävningar, dämningar och regleringar har genom århundraden gjorts i syfte att vinna kraft, utöka
produktiv jord- och skogsbruksmark, bygga vägar, järnvägar och bebyggelse. Att exempelvis återställa
fria vandringsvägar för fisk kräver mycket omfattande resurser. Resurser som idag inte finns.

9. Grundvatten av god kvalitet
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

9.1 Vad har hänt under 2017?
Arbetet med en ny vattentäkt i Slätteryd för att säkra framtidens vattenförsörjning har fortsatt under
året. Processen med att fastställa ett nytt/reviderat vattenskyddsområde för både Båraryd och
Slätteryd har också fortsatt genom ett pågående myndighetssamråd med SGU och länsstyrelsen. I
Smålandsstenar genomförs ett omfattande renoveringsarbete av vattenverket.
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När det gäller den enskilda vattenförsörjningen så var fanns under första halvåret en stor oro för
vattenbrist skulle uppträda då grundvattenmagasinen inte fyllts på under vinterhalvåret. Risken för att
problemen med sinade brunnar skulle bli ännu större än under föregående befarades. Andra halvåret
blev dock nederbördsrikt och så småningom så var grundvattnet uppe på normala nivåer.

9.2 Utmaningar inför framtiden
För den kommunala vattenförsörjningen så är det angelägat att vattentäkterna säkras upp med
moderna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. Arbetet pågår men har fördröjts av långsam
hantering av länsstyrelsen vilket fått till följda att arbete måste göras om. Det praktiska skyddet av
vattentäkterna med åtgärder vid bland annat vägar behöver också prioriteras.
Långsiktig utgör också klimatförändringarna ett allvarligt hot mot all vattenförsörjning. Den
kommunala vattenförsörjningen baserad på stora grundvattenmagasin har relativt goda förutsättningar
att tåla både torka och stor nederbördsmängder. Mest utsatta är hushållen med enskild
vattenförsörjning i grävda brunnar där många redan har problem vid torrperioder.

10. God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

10.1 Vad har hänt under 2017?
Under 2017 har arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) i Smålandstenar pågått. Arbetet
med FÖP Smålandsstenar har tagit sin utgångspunkt i Boverkets modell för översiktsplanering. Men
det viktigaste förhållningssättet var att tidigt fånga in planeringsfrågor genom olika typer av dialoger
både internt med representanter från både politik och olika förvaltningar, men också externt med
olika referensgrupper och medborgare i Smålandsstenar och Skeppshult. I de olika dialogtillfällena
kom närmare 100 synpunkter in som har bidragit till ett gott underlag inför arbetet med FÖP
Smålandstenar. Planen ska ställas ut under vår/sommar 2018 och beräknas bli antagen i slutet av året.
Arbetet fortsätter med att bygga ut gång- och cykelvägar enligt cykelvägplanens intentioner.
Utbyggnaden under året omfattar cirka 1100 meter gång- och cykelväg. Några av projekten är ny
cykelbana utmed väg 153 i Smålandsstenar, färdigställt industrigatan i Hestra (Ådalen) samt byggt ny
cykelväg utmed Glasbruksgatan i Gislaved för att säkra upp trafikmiljön för cyklister och
lastbilstrafiken i området.
Tekniska nämnden har även fortsatt investerat i kommunens huvudvattentäkt för att säkra upp
tillgången av ett bra vatten samt byggt ut en lekplats i Hestra tillsammans med Hestra
samhällsförening.
Skötsel av tätortsnära skog har under året utökats med skötsel av hela kommunens skogar och
markreserv. Tekniska nämnden har även två personer placerade genom arbetsförmedlingens så
kallade extratjänster. Tillgängligheten till naturupplevelser i de tätortsnära skogarna har under året
förbättrats genom ungdomsprojektarbete i samverkan med arbetsförmedlingen och kommunens
arbetsmarknadsorganisation. På Karl-Johansgatan har nya lindar planterats för att ersätta de gamla
som förstörde asfalten. En ny skogsbruksplan ska tas fram under 2018. Denna ska ha stort fokus på
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rekreationsvärde och friluftsliv och skogen ska vara fortsatt certifierad enligt PEFC och FSC.
Mängden hushållsavfall till förbränning har jämfört med 2016 minskat med 0,5 % (-38 ton) och för
2017 uppgått till 7 101 ton. Detta trots att mängden brännbart avfall som lämnats vid ÅVC ökat med
24 ton. Mängden besökare som lämnar material till återvinning vid kommunens återvinningscentraler
ligger på en hög nivå och som mest under sommaren.
Under 2017 har vi varit med och bildat ett kommunalförbund för avfallshantering, Samverkan
Återvinning Miljö, tillsammans med grannkommunerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.
Kommunalförbundet SÅM tar från och med 2018-01-01 över den kommunalt lagstadgade
renhållningen från de fyra kommunerna och ska succesivt införa utökad källsortering av matavfall och
annat hushållsavfall.
Avfallsenheten på tekniska förvaltningen organiserade under våren 2017 kampanjen "Vi håller rent" på
det lokala planet i samarbete med Håll Sverige Rent. Det var 30 skolor och förskolor med totalt
2025 anmälda deltagare som deltog och plockade skräp runt sina verksamheter och omgivningar.
Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik fick i uppdrag att utveckla tågtrafiken på Halmstad-Nässjö
järnväg (HNJ-banan). Ett gemensamt 3-års testprojekt, mellan Halmstad-Värnamo, pågår med
kommunerna längsmed banan. Syftet är att öka antalet resor på banan. Projekten innehåller tre delar:
stationsmiljö, trafik och tidtabeller. 2017 organiserade och bjöd Gislaveds kommun tillsammans med
Hylte kommun till ett lunchmöte i Stockholm (Riksdagen). Gislaved, Hylte, Halmstad, Vaggeryd,
Jönköping och Nässjö kommuner höll en gemensam presentation för att belysa de många fördelar
som HNJ-banan för med sig samt svara på frågan om varför banan är en viktig länk idag och i
framtiden.
Mål: Översiktsplaneringen ska bidra till att energianvändningen minskar samt främja
försörjning och Produktion av förnybar energi.
Måluppfyllelse: Genom att ta underlätta för hållbara transporter samt ta hänsyn till klimataspekter
bidrar översiktsplaneringen till att minska energianvändningen.
Kommentar:
Utifrån Boverkets modell för översiktsplanering som har tre huvudområden; Utvecklingsstrategier,
Mark och vattenanvändning samt Hänsynstaganden, har planförslaget för FÖP Smålandstenar
utarbetats. Nedan redovisas en del av de områden som ingår i God bebyggd miljö i FÖP
Smålandstenar.
I förslaget visas tydligt strävan mot en hållbar samhällsplanering där vi föreslår förtätning av
Smålandsstenar och Skeppshult för att på så vis nyttja redan hårdgjorda ytor och den infrastruktur
som finns. Då exploateringsgraden blir hög är det extra angeläget att värna en god utemiljö med
friytor för lek och möten. Vid hög exploateringsgrad och begränsade ytor behöver lösningar med
fördröjning av dagvatten påvisas i tidigt skede. Beroende på var exploatering i centrumnära lägen sker
ställer det extra höga krav på utformning och gestaltning samt att bulleråtgärder görs.
Strategier som föreslås vad gäller hållbar samhällsplanering är följande:
- Förtäta med nya bostadshus och handel i centrala delar
- Stimulera mångfald i bebyggelsens utformning och upplåtelse
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- Nybyggnation ska ta hänsyn till behovet av klimatanpassning
- Ta tillvara möjligheten med tredimensionell fastighetsbildning
- Värna friytor och mötesplatser för goda utemiljöer
- Tar fram hållbara strategier och lösningar för dagvatten
- På sikt omlokalisera industriverksamheter som ligger omgärdade av bostäder.
- På sikt upprätta ett terminalområde i Södra industriområdet med nya anslutningar från dagens
Skruvgatan/Spikgatan för en mer hållbar logistik till och från industrier. Föreslaget område ska
planläggas.
- Gröna strukturer ska upprättas och dagvatten fördröjas och hanteras i enlighet med kommunens
VA-policy.
- Fornlämningar behöver tas hänsyn till och utredas under planläggning.
Kollektivtrafik, gång och cykel
Det finns behov av ett transportsystem som hanterar klimatutmaningen och samtidigt bidrar till en
samhällsutveckling med hållbar tillväxt. För att göra kollektivtrafiken attraktiv och ekonomiskt hållbar
är det viktigt att den ges god framkomlighet och med en turtäthet som gör den attraktiv att använda.
Ett resecentrum i Smålandsstenar utvecklas för kommunens södra del som utgör en resenod för
många olika typer av resande. Här erbjuds möjligheter att ta tåg eller buss till olika platser i regionen
och kommunen. Här möts också samåkningspooler men också möjlighet till parkering med
laddstolpar för både elbilar och elcyklar.
I Skeppshult, erbjuds samåkningsmöjligheter med laddstolpar för både busshållplats, elbilar och
elcyklar.
I första hand bör en cykelväg utmed riksväg 26 mellan Smålandsstenars tätort och Kappeledsvägen
prioriteras för att möjliggöra cykling mellan Smålandsstenar och Gislaved.
Cykelvägnätet föreslås kompletteras ytterligare.

10.2 Utmaningar inför framtiden
Samhällets anpassning till klimatförändringar är angelägen att driva på. Det gångna årets
grundvattensituation är ett exempel på situationer som kommer att bli allt vanligare. Extrema
väderhändelser och deras följdeffekter riskerar att i allt högre grad påverka bebyggelse, infrastruktur,
tekniska försörjningssystem och areella näringar. Kommunen har det lokala ansvaret för att anpassa
samhället till klimatförändringarna och detta arbete behöver prioriteras framöver då kommunen har
hamnat efter övriga länet.
Den största utmaningen för kommunens VA-verksamhet är att kunna förnya ledningsnätet i en
snabbare takt. Nuvarande 400 års förnyelsetakt är för långsamt. Att byta ut ca 2 kilometer ledningar
per år räcker inte, vi måste minst fördubbla förnyelsetakten. Dagvattenhanteringen i kommunen
kommer att vara en viktig fråga för framtiden. Framtidens vattenförsörjning ska vara god.
Införandet av flerfackssystem för hushållsavfall kommer innebära en stor utmaning och förändring för
våra kommuninvånare. Ett intensivt kommunikationsarbete måste till för att det ska bli riktigt bra
effekt och att många invånare kommer att välja flerfacksalternativet. Det är också viktigt att SÅM och
kommunerna hittar sina roller i den framtida samverkan.
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11. Miljömålen för skog, våtmarker, jordbruk och biologisk mångfald
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."
"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden."
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
– riksdagens definitioner av miljökvalitetsmålen.

11.1 Vad har hänt under år 2017?
När det gäller miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt
djur och växtliv så är kommunens påverkan genom den fysiska planeringen dels genom riktlinjer i den
kommunomfattande översiktsplanen och genom konkret hänsynstagande i detaljplaneringen samt i
det kommunala skogsbruket. Genom den nya antagna översiktsplanens inriktning om ekologiskt
ansvarstagande får natur och naturresurser en stark ställning i planeringsprocessen.
Kommunens skogar är både FSC- och PEFC-certifierade, vilket innebär att en hög hänsyn måste tas
till den biologiska mångfalden och miljön i skogen. I praktiken tar denna hänsyn sig uttryck i att hela
skogsbestånd målklassas som NO (naturvård, orört) eller NS (naturvård med skötsel) i kommunens
gröna skogsbruksplan. I dessa bestånd är huvudmålet med den skogliga produktionen är att gynna
naturvården. Även i produktionsskogen har biodiversitet hög prioritet. Det konkretiseras genom att
områden lämnas orörda i form av hänsynsytor i känsliga eller värdefulla miljöer och skyddszoner mot
känsliga områden. På nästa nivå lämnas naturvärdesträd och evighetsträd. Den döda veden lämnas
och ny död ved skapas i form av högstubbar, ringbarkade träd och/eller kvarlämnade hela- eller delar
av träd. Vattenmiljöerna i skogen skyddas och gynnas genom att broar byggs över bäckar som måste
korsas. Skyddszoner lämnas mot vattendrag och våtmarker. I dessa områden (skyddszoner) gynnas
lövträd och buskar. Även i de skogsområden som kopplar till odlingslandskapet tas speciell hänsyn,
skyddszoner (bryn) med en blandning av lövträd och buskar i olika åldrar och dimensioner
eftersträvas. Allt detta är en naturlig och inarbetad del i skogsskötsel som Gislaveds Kommun bedrev
2017 i områdena Hestra, Smålandsstenar och Skeppshult. Instruktionerna till våra entreprenörer är
att vi ska uppfylla de högt ställda miljökraven som certifieringen ställer på oss med god marginal.
Genom att välja att köpa ekologiska råvaror bidrar kommunen till biologisk mångfald både inom och
utanför landets gränser. Kommunen har antagit ett mål om 45% ekologiskt odlat mat i offentliga kök
till 2018. 2017 var andelen ekologiskt 37%. Genom att dela upp anbuden i mindre delar i den senaste
livsmedelsupphandlingen har kommunen nu avtal med en lokal entreprenör som producerar
ekologiskt nötkött. Detta bidrar till att uppnå målen för jordbruk och biologisk mångfald.
Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun utgörs 2016 av 1 445 hektar. En rejäl
ökning gjordes under året, främst tack vare att Kalset gård utanför Skeppshult ställt om till ekologisk
produktion. Kommunen har snart kommit upp i riksgenomsnittet som ligger på 17%.
22

Diagram 9. Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Gislaveds kommun.

Nedfall av kväve (kväveoxider och ammoniak) leder till försurning och övergödning av mark och
vatten vilket kan påverka känsliga djur- och växtarter som trivs på näringsfattiga marker som
slåtterängar eller torvmossar. De kritiska belastningsgränserna för kvävepåverkan i skogsmark genom
nedfall överstigs fortfarande i Gislaveds kommun.
Under året har ett nytt reservat bildats i Nennesmo. Naturreservatet Nennesmo är beläget 2
kilometer sydväst om Nennesmo by. Naturreservatet är 84,4 hektar stort. Nennesmo är en gammal
barrblandskog med riktigt grova tallar. Skogen är naturskogsartad med mycket död ved. Större delen
av naturreservatet har tidigare ägts av Växjö stift och varit avsatt som stiftsreservat. Det finns sedan
tidigare en markerad strövstig i området samt en rastplats med eldstad.
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Bild 4 Nya reservatet Nennesmo
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11.2 Utmaningar för framtiden
När det gäller de skogliga värdena så är den stora utmaningen att balansera alla anspråk som idag
görs på skogen, för att producera trä- och massaråvara, för biobränsleproduktion, för rekreation,
friluftsliv och besöksnäring, för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. När det gäller
naturvärden så är det fortfarande angeläget att höja naturhänsynen i hanteringen av skogen.
Kommunens skogsbruk bör bidra till att uppnå miljömålen genom att sträva mot ett hyggesfritt
skogsbruk med ökat lövinslag. Ströv- och rekreationsmöjligheter genom svamp och bärplockning
samt ökad biologisk mångfald bör prioriteras framför ekonomisk avkastning. För att göra detta krävs
att arbetet med den nya skogsbruksplanen har fokus på skogens sociala och ekologiska värden.
För de värden som är knutna till jordbrukslandskapet är utebliven hävd det största hotet, det vill säga
finns det inga jordbrukare på landsbygden så riskerar naturvärdena att gå förlorade.
En viktig angelägenhet är också att tillgängliggöra och öka förståelen för naturen och dess värden.
Detta gäller både för den breda allmänheten och grupper som av olika anledningar har svårare att
närma sig eller att ta sig ut i naturen.

12. En sammanfattning av de framtida utmaningarna
De nationella miljömålen beskriver i stor utsträckning vad som behöver åstadkommas för att nå den
ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. För att närma oss miljömålsuppfyllelse finns det en rad
utmaningar som beskrivits under respektive miljömål. Bland all dessa utmaningar finns några områden
som kommunen ska uppmärksamma och särskilt prioritera.
När det gäller att minska klimatpåverkan så utgör fortfarande transporterna den största
påverkanskällan. Övergången till en fossilfri fordonsflotta både i den kommunala organisationen och
långsiktigt i hela kommunen utgör den största utmaningen. Den kommunala organisationen är på god
väg, nu är det resten av kommunen som behöver komma på banan. Möjlighet att tanka alternativa
drivmedel som biogas och vätgas måste finnas och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i hela
kommunen, både offentliga och privata (vid hyreshus ex vis) laddplatser. Vi behöver också bli mycket
mer restriktiva med att flyga i tjänsten och uteslutande transportera oss med tåg eller fossilfria bilar
inom Sveriges gränser.
Samhällets anpassning till klimatförändringar är angelägen att driva på. Det gångna årets
grundvattensituation är ett exempel på situationer som kommer att bli allt vanligare. Extrema
väderhändelser och deras följdeffekter riskerar att i allt högre grad påverka bebyggelse, infrastruktur,
tekniska försörjningssystem och areella näringar. Kommunen har det lokala ansvaret för att anpassa
samhället till klimatförändringarna och detta arbete behöver prioriteras framöver då kommunen har
hamnat efter övriga länet.
Arbetet med att minska miljögifters spridning och påverkan i samhället måste fortsatt drivas vidare
och utvecklas. Nu behöver förvaltningarna ta fram egna kemikalieplaner för att säkerställa att inga
farliga kemikalier kommer in i vår organisation. En utveckling och förtydligande av vilka grundläggande
krav vid upphandling av produkter till hela den kommunala organisationen behöver också göras. Vad
gäller efterbehandling är det med Gislaveds över 550 misstänkt förorenade områden väldigt viktigt att
driva ett fortsatt arbete med inventering och sanering av dessa områden då de utgör ett stort
miljöproblem och ett allvarligt utvecklingshinder.
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En av de största påverkanskällorna på vår miljö och klimat kommer från maten vi äter. För att minska
negativ miljöpåverkan orsakad av vår konsumtion av matvaror behöver vi arbeta vidare med att
utveckla maten vi serverar i våra offentliga kök. Mängden kött och mejeriprodukter behöver minska
till förmån för växtbaserad mat. Lokal matproduktion behöver främjas och uppmuntras av kommunen
genom fortsatt arbete med upphandling.
Vattenvårdsarbetet står inför stora förändringar, förändrade och utökade krav, eventuellt ändrad
lagstiftning, oklar statlig finansieringssituation samt mycket stora behov av åtgärder om god
vattenstatus ska kunna uppnås. I det sammanhanget så behöver också kommunen se över sitt
engagemang, ambitioner och resurser i vattenvårdsarbetet.
Svenskarnas konsumtion fortsätter att öka vilket gör Sverige till ett av de länder med högst
klimatavtryck i världen, om man räknar in de utsläpp som vår konsumtion orsakar i andra länder. Att
få samhället att ställa om till hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi är en av vår tids ödesfrågor för
att nå klimatmålen samt få en hållbar utveckling av vårt samhälle.
Kommunens inflytande över de miljömål som berör skogen, odlingslandskapet, våtmarkerna och den
biologiska mångfalden utgörs till stor del av ansvaret för den fysiska planeringen och hur man där i
reglerar mark- och vattenanvändning. Då många miljövärden, särskilt i odlingslandskapet, är nära
knutna till ett aktivt brukande av markerna så är också de grundläggande försutsättningarna för att bo
och verka på landsbygden direkt avgörande för en rad naturvärden. Därför är kommunens
engagemang i frågor som utbyggnad av bredband, byggande på landsbygden, kommunikationer och
vägar också en viktig fråga för de landskapsrelaterade miljömålen.
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Sammanställning över nyckeltal och indikatorer
2007
2008
2009
2010 2011
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun 37 207 41 076 36 525 37 316 37 474
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m3
6,7
3,1
3,2
5,8
3
3

Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m

2012
36 278

2013
37 091

2014

2015
36089

2016

1,9

2,1

2,6

1,6

1,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m

17,4

16,7

22,3

15,9

17,6

14,9

13,2

12,6

12,6

12,6

Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m3

17,8

20,9

14,8

20,8

21,8

20

18,4

18,3

20,9

19,7

3

3

Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m
Växthusgaser per invånare, kg/inv *
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm
Körda mil i tjänsten med egen bil
Körda mil med bilpoolen
Körda mil med hyrbil
Körda mil med förvaltningsbil
Totalt antal körda mil i kommunens organisation
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, %
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunala kök, %
Andel ekologiskt odlad åkermark, %
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, %

0,5
0,5
0,6
0,6
5 389
5 781 5 490 5 589 5 438
3 504
3 836 3 518 3 519 3 440
187
185
195
204
181
67 408 63 141 53 836 56 945 67 234
26 786 28 331 31 633 31 158 37 242
6 932 2 317

80

82

71

82

86
3,8
3,5
92

77
5,5
10,8
71

* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid
Tabell 3. Sammanställning över nyckeltal och indikatorer.

1

76
18
10,2
87

2017

0,6
0,3
0,4
0
0,1
4 938
4 875
4 583
4501
3 069
3 248
2 746
2 795
187
185
175
181
183
176
67 479 67 843 67 152 69563,9
66203,8
66274
37 932 42 572 45 360 25165,2
25204,7
31998
3 274
2 324
2 720
3925,2
10340,6
4354
159 816 192 105 214 224 242 848,3 231 153,5 289 627
304 844 329 456 341 502,6 332 902,60 392252
84
85
84
87
86,4
85
25,8
23
33,1
34,7
34,7
37
11,6
11,8
12,2
11,0
15,2
86
88
74
88
80
83

