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inledning

Gislaveds kommuns miljöbokslut som beskriver
kommunens samlade miljöarbete under 2011 är ett
underlagsmaterial till kommunens årsredovisning. Årets
miljöbokslut har gjorts om i sin indelning och redovisar
kommunens miljöarbete enligt de nationella miljömålen
för att mera harmonisera med regionalt och nationellt
miljöarbete. Gislaveds kommuns berörs av 14 av de
16 nationella miljömålen. Undantagna är miljömålen
Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt levande
kust- och skärgård. En indelning av Miljömålen har
gjorts i fyra grupper; Klimat, luft och hälsa, Vatten, God
bebyggd miljö och Landskap, djur och växter. Några
av miljömålen förekommer i flera grupper. Utöver dessa
grupper finns också ett avsnitt om övergripande miljöarbete.

 inledning
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klimat , luft , hälsa
Ingående miljömål: Giftfri miljö, Bara naturlig
försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Begränsad klimatpåverkan.

Växthusgasutsläpp
Växthusgaser är gaser i atmosfären som bidrar till att
medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorföreningar. Koldioxiden är den viktigaste växthusgasen
eftersom det är den växthusgas vi släpper ut mest av.

Utsläpp av koldioxid i Gislaveds kommun per invånare
SCB 2000-2004, SMED 2006-2007
Extra utsläpp från naturgas medräknat från år 2004
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Utsläppen från energiförsörjningen har brutit sin neråtgående trend och har stigit med tre procentenheter.
Detta beror på den kalla vintern som inträffade 2009.
En ökning är även att förvänta för år 2010 då det
också var en ovanligt kall och lång vinter.

4000
3500
3000

kg/inv

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.

gående år. Om detta beror på en tillfällighet eller att fler
miljöbilar gjort inträde på marknaden eller att bränslepriserna stigit är svårt att säga.
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Under de senaste åren har användningen av eldningsolja
minskat kraftigt i kommunen. 2010 är dock ett år där
trenden kraftigt bryts och oljeanvändningen stigit markant. Detta kan till viss del förklaras med att första delen
av 2010 var extremt kall. Ett glädjande besked från år
2011 är att Gislavedshus tagit bort all oljeanvändning.
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begränsad klimatpåverkan

På grund av en viss eftersläpning i energi- och klimatstatistiken redovisas här statistiken för år 2009. Inom
kommunen har utsläppen av växthusgaser minskat
med 5,6 procent från år 2008 till 2009 och nu är
utsläppet 160 372 ton växthusgaser. Av detta står
koldioxidutsläppen för 64 procent. Enligt det mål som
antogs i kommunens klimatstrategi ska år 2020 ha
uppnåtts en koldioxidutsläppsnivå som ligger på 2,5
ton per invånare och år. År 2009 var siffran 3,5 ton per
invånare.

10
8
6
4
2
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Utsläpp av växthusgaser - källfördelning

Det är fortfarande transportsektorn som står för de
absolut högsta utsläppen av växthusgaser. Dock har
utsläppen minskat med två procentenheter från före-
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Trafikens miljöpåverkan
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I Gislaveds kommun fanns det totalt 1 255 personmiljöbilar 2011. Detta motsvarar 8,2 procent av den totala
andelen personbilar i kommunen. Under året nyregistrerades 276 miljöbilar vilket motsvarar 33 procent av
alla nyregistrerade bilar i kommunen under året. Målet
är att kommunen år 2020 har en nyregistrering av
miljöbilar som ligger på 75 procent.
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Mer än två kilo koldioxid bildas för varje liter bensin
som en bil förbrukar. Det är främst de korta bilresorna
på tre till fem kilometer som är skadligast för miljön och
omkring hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Under de första kilometrarna är bilens utsläpp
av farliga ämnen 50-60 gånger högre per kilometer än
efter det att motorn blivit varm och katalysatorn börjat
fungera fullt ut. De korta bilresorna står för 3,1 procent
av körsträckan men för hela 26 procent av utsläppen
från biltrafiken1 .
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Kommunen jobbar kontinuerligt i den egna organisationen med att minska antalet resor som görs med bil
och föra över så många av dessa resor som möjligt till
kollektiva färdmedel eller cykel. Till viss del går det även
att få bort resan helt och hållet genom att ha så kallade
resfria möten, alltså möten via telefon eller webb. I de
fall där bil är nödvändigt ska anställda i första hand välja
kommunens egna bilar eller bilpoolen. För att minska
miljöpåverkan av transporterna satsar kommunen på
miljöbilar. År 2011 hade kommunen 82 personbilar.
55 procent av dessa var miljöbilar, 37 etanol- och sex
gasbilar.

1

Vägverket. Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik. Sid. 19
(2000)
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Bilpoolens miljöbilar tankas 76 procent med etanol, fyra
procent med gas och 20 procent med bensin, vilket gör
80 procent miljöbränsle i bilpoolen. Bilpoolsbilarna kördes totalt 37 242 mil år 2011 vilket är en ökning med
6 084 mil. Tyvärr ökade också körda mil med egen bil
i tjänsten med 10 289 mil, vilket innebär 67 234 körda
mil med egen bil. Samtidigt reducerades användningen
av hyrbilar kraftigt.
För att underlätta kollektivtrafikresandet i infördes under
en försöksperiod år 2010 en ny typ av busskort för
resor i tjänsten. Under 2011 har omkring 200 resor
gjorts med kollektivtrafikkorten. Det vanligaste resemålet är från Gislaved till Anderstorp. Andra vanliga
resemål är från Gislaved till Smålandsstenar och från
Gislaved till Jönköping.
Två elcyklar testas i de kommunala verksamheterna.
Detta för att se om elcykeln kan vara ett bra transportkomplement. Villstad- och Åtteråskolan har varit först
ut med att prova elcykeln. Responsen från skolorna har
varit mycket positiv. Ytterligare tre elcyklar har köpts in
varav två kan bokas gratis via bilpoolens bokningssystem.
En cykelpool för eleverna har även startats på Villstadoch Åtteråsskolan. Cykelpoolen är till för de elever som
av olika anledningar inte har möjlighet att ta med sin
egen cykel till skolan. Genom att använda cykeln som
ett transportmedel under skoltid får eleverna under
trygga förutsättningar möjlighet att öva sig i hur de ska
bete sig i trafiken. Detta innebär även att fler elever
cyklar till skolan vilket bidrar till att minska andelen
föräldrar som kör sina barn till skolan dagligen. På så
sätt förbättras miljön och trafiksäkerheten runt omkring
skolorna.
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Energistatistik för
kommunens fastigheter

Under 2011 blev arbetet med att ta fram en energistrategi för kommunen klart. Strategin omfattar användning,
produktion och distribution av energi i kommunen som
geografiskt område men behandlar även energifrågor
internt inom den kommunala organisationen. För att
minska energianvändningen och förbättra produktionen
inriktar strategin sig på fem målområden, energieffektivisering, förnyelsebar energiproduktion, transporter,
samhällsplanering och driftsäkerhet/energiförsörjning.
Inom varje område har det satts mål för offentlig sektor,
kommunala bolag, näringsliv och hushåll.

Kommunens sammanlagda energiförbrukning under
2011 låg på 41 562 000 kWh vilket motsvarar
194 kWh/m2. Energimixen som kommunen använder sig av består av 53 procent el, 2 procent olja, 2
procent biobränsle, 20 procent gas och 23 procent
fjärrvärme.
Energiförbrukning i kommunala verksamheter,
k Wh/m2

Energianvändning i kommunen
Kommunens totala energianvändning uppgick år 20092
till cirka 1,1 TWh. Detta motsvarar omkring 36 MWh
energianvändning per invånare. Energianvändningen är
fortfarande hög i kommunen, vilket delvis beror den energikrävande industri som finns här. Användningen av el
står för 50 procent och fossila bränslen för 36 procent
av all energianvändning.
Hushållens energianvändning har sakta minskat sedan
1990, vilket beror på olika typer av energieffektivisering
och byte av uppvärmningskällor. Under 2011 har till exempel 161 anmälningar om någon form av värmepump
gjorts. Beslut har fattats i 154 ärenden.
Dock har energianvändningen återigen börjat öka under
2008-2009. Detta kan bero på de kalla vintrarna som
var under dessa år.
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Energieffektiviseringsåtgärder inom de kommunala verksamheterna
Förbrukningen av eldningsolja under 2011 har minskat
något jämfört med tidigare år. Den största anledningen
kan vara att 2011 var varmare än 2010. Ängslyckans
skola i Ås är en av de större oljeförbrukarna, men
under 2011 har fastighetsnämnden beslutat om en
konvertering till värmepump i fastigheten och installationen kommer att slutföras under 2012. Stationen
i Smålandsstenar som tidigare värmdes med olja har
anslutits till gasnätet. Värmeanläggningen i Broaryd
som förser Lugnet och Klockargårdsskolan med värme
har rustats upp. Dessutom har installationen i både

2

På grund av viss eftersläpning i statistiken ligger siffrorna för energi
cirka två år efter övrig statistik
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Klockargårdsskolan och Lugnet moderniserats och
injusterats. Tidigare krävdes olja som spetslast när det
var stort värmebehov. Sannolikt kommer behovet av
olja att minska betydligt med den nya pannan. Rönneljung sporthall i Reftele har under året haft problem
med sin fastbränslepanna och olja har därför använts
under den senare delen av 2011. Slutligen har några
fastigheter med oljeuppvärmning sålts.

Lugnet, Broaryd

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att energieffektivisera kommunens fastigheter. Under 2011 har
ett antal fastigheter tilläggsisolerats och styr- och
reglerutrustningen på ytterligare några fastigheter har
moderniserats. På Mariagården i Smålandsstenar har
en ny gaspanna installerats vilket ska ge en ökad effektivitet. Dessutom har Mariagårdens förskola anslutits till
gasnätet. På Åsenskolan har hus F fått ny ventilation
med värmeåtervinning liksom Ekbackens förskola i
Burseryd. Belysningen i skolor förbättras kontinuerligt.
Biobränsleanläggningarna vid Gisle sportcenter och vid
Ölmestadsskolan har under 2011 överlåtit till Gislaveds
Energi AB. Det innebär att kommunen numera köper
värme.

Energifrågor inom
näringslivet
Under året har kommunstyrelsekontoret haft ett samarbete med Näringslivsbolaget för att informera och hjälpa
företagen i kommunen med energieffektiviseringsfrågor.
En del företag har kommit långt i detta arbete medan
andra precis börjat intressera sig för frågan.
Under två eftermiddagar bjöds kommunens alla företag in till ett möte där energifrågorna diskuterades.

klimat , luft , hälsa
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Länsstyrelsen i Jönköpings län och Enterprise Europe
Network gick igenom de olika stöd och hjälpmedel som
finns för företag att söka samt visade hur ansökningsprocesserna för de olika stöden går till. ESBE, ett företag i kommunen som kommit väldigt långt i sitt arbete
med energieffektiviseringsfrågorna, redovisade hur de
arbetat med energieffektivisering och vilka ekonomiska
vinster detta arbete lett till.
Företagen erbjöds också att, genom länsstyrelsen,
starta nätverk i kommunen där de gemensamt skulle
arbeta med energifrågor, prova på olika effektiviseringslösningar och erbjuda varandra den information,
erfarenhet och kunnande inom frågan som finns inom
just deras företag.

Energieffektiviseringsstödet
Regeringen har beslutat om en förordning om statligt stöd till de kommuner och landsting som arbetar
strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Ett årligt stöd på 280 000 kronor kan sökas
hos Energimyndigheten, för att ta fram och genomföra
en energieffektiviseringsstrategi. Programmet sträcker
sig över en femårsperiod. Kommunen sökte och fick
energieffektiviseringsstödet och tog under 2010 fram
en energieffektiviseringsplan för den kommunala verksamheten och de majoritetsägda kommunala bolagen. Under våren 2011 godkände Energimyndigheten
kommunens energieffektiviseringsplan. Arbetet med att
genomföra olika energieffektiviseringsåtgärder pågår för
fullt runt om bland kommunens verksamheter. Kommunen rapporterar årligen in till Energimyndigheten de
åtgärder som genomförts och hur mycket effektivare
energianvändningen inom kommunen blivit.
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Vindkraft
Vindkraftsutvecklingen tagit fart på allvar i Gislaveds
kommun. Flera större vindkraftsparker med 20- 35
verk är på gång samtidigt som flera mindre etableringar
med 2- 6 verk också är aktuella. De större etableringarna berör i första hand två delar av kommunen, dels
de nordöstra delarna av kommunen i gränsområden
till Vaggeryds och Gnosjö kommuner, dels nordväst i
gränsområdena till Tranemo kommun. Det är i dessa
områden som vindmodelleringar visat ha goda vindförhållanden. De mindre vindkraftsetableringarna är mer
spridda över kommunen. Där letar man mera enskilda
höjdlägen som också kan ha goda vindförhållanden.
Totalt är för närvarande ett femtontal vindkraftsprojekt
aktuella.
Teknikutvecklingen går också snabbt på vindkraftsteknologin. För ett till två år sedan var totalhöjden på
aktuella verk maximalt 150 meter, idag är vindkraftverk
på 200 meters totalhöjd vanliga.
Under 2011 har två anmälningar enligt miljöbalken
för etablering av vindkraftverk kommit till kommunen.
En anmälan gäller etablering av sex vindkraftverk i
ett område öster om Burseryd och den andra gäller etablering av sex vindkraftverk i ett område öster
om Käshult i norra delen av Gislaveds kommun. Vad
gäller etableringen öster om Käshult så har bygg- och
miljönämnden förelagt bolaget att söka tillstånd för
verksamheten, eftersom dessa verk kommer att ligga i
samma påverkansområde som en annan tillståndspliktig vindkraftspark.

En ansökan om tillstånd för att uppföra upp till 37 vindkraftverk på gränsen mellan Vaggeryds och Gislaveds
kommun har inkommit till länsstyrelsen under 2011. Ca
20 av verken kan komma att placeras i Gislaveds kommun, i närheten av Palsbo.

Stengårdshult

Valdshult

Öreryd

Under 2011har tre anmälningar enligt miljöbalken
handlagts. Ärendena var tre vindkraftverk på Trollabergen, etablering av 5 vindkraftverk söder om Reftele och etablering av tre vindkraftverk nordväst om
Anderstorp.

Hestra
Norra Hestra

Båraryd

Den snabba och omfattande utvecklingen av planeringen för vindkraft har också fått till följd att motståndet mot enskilda etableringar har börjat sprida sig.

GISLAVED

Anderstorp

Fjärrvärmeutbyggnad
Under året har utbyggnaden av fjärrvärmen kommit i gång i kommunen. Etapp ett som innebar en
ihopbyggnad av de två fjärrvärmeanläggningarna på
Henja och på Gisle till ett nät avslutades under 2011.
I etappen byggdes ca 2 700 meter ledningar. Tre villor
och tre flerbostadshus kopplades till nätet med 1,5
Gwh försåld värmemängd. Etapp två, en utbyggnad av
fjärrvärmenätet i Gislaveds centrum, påbörjas 2012.

Våthult

Bosebo

Villstad

Burseryd

Reftele

Reftele

Sandvik

Smålandsstenar

Södra Hestra

Skeppshult

Broaryd

Gryteryd

Kållerstad

Ås

Pågående vindkraftsprojekt i Gislaveds kommun

Fjärrvärme i Gislaved etapp 1
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Övervakning av luftkvalitet

frisk luft
Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom
en generation.

frisk luft
Utsläpp av de långväga transporterade luftföroreningarna svavel och kväve minskar både internationellt och i
Sverige. De samlade utsläppen av svavel från EU minskade med mer än 60 % under perioden 1990-2000.
Efter 2000 har minskningen gått något långsammare
men minskningen mellan år 2000 och 2008 var 43 %,
med en tydlig sänkning från 2007 till 2008.
Utsläppen av kväve från EU har minskat i mindre utsträckning, 26 % fram till år 2000 och 18 % mellan åren
2000 och 2008.
Utsläppen av både kväve och svavel är långsiktigt avgörande för försurningssituationen i Gislaveds kommun.
De minskande utsläppen kan delvis spåras i uppmätta
lufthalter och i nedfallsmätningar i Sverige. Uppmätta
lufthalter av svaveldioxid minskar på ett flertal platser i
Götaland under perioden 2001 till 2010. Även lufthalterna av kväveoxider minskar i några fall och ökar inte i
på övriga platser under samma period. Lufthalterna av
ozon minskar också på de flesta platser under samma
period.

klimat , luft , hälsa
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Det finns i lagstiftning fastlagda miljökvalitetsnormer för
vilka halter av kväveoxid, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, partiklar, ozon och metaller som får förekomma i
tätortsluft. Kommunerna har en skyldighet att övervaka
luftkvaliteten och att sätta in åtgärder om normerna
överskrids. Kommunernas omfattning av övervakningen
varierar kraftigt. I Gislaveds kommun som i många andra
kommuner har bedömningarna av luftkvaliteten begränsats till någon enstaka mätning som kombinerats med
uppskattningar utifrån en grov modell. För att säkerställa
en godtagbar och samordnad luftövervakning i länet
har länsstyrelsen och Jönköpings läns luftvårdsförbund
presenterat ett utkast till en samordnad övervakning.
Genom samordnade luftkvalitetsmätningar och avancerade modelleringar kan kraven på övervakning tillgodoses utan att alla kommuner måste mäta alla parametrar.
Gislaveds kommun har liksom övriga kommuner i länet
förklarat sig villiga att delta i utvecklingen av ett samverkansområde i länet. Länsstyrelsen och luftvårdsförbundet
kommer under 2012 att presentera ett mera detaljerat
förslag.
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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.

Projekt - Kemikalier i lantbruket
Projektet ”Kemikalier i lantbruket 2011” är ett nationellt
tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket genomfört i samarbete med landets kommuner. Kontrollerna har bl.a. inneburit att godkända
växtskyddsmedel används, att förpackningarnas märkning är korrekt och att användningsvillkor följs. Syftet
med projektet har varit att minska hälso- och miljörisker
vid användning av växtskyddsmedel i lantbruket.
Under 2011 har ett flertal av de lantbruksförtag som är
anmälningspliktiga besökts. Rapportering har skett till
Kemikalieinspektionen. Av de lantbrukare som besöktes
visade det sig att de flesta köper tjänsten att sprida och
tillhandahålla växtskyddsmedel. I Gislaveds kommun är
det främst en entreprenör som arbetar med spridning åt
andra.

Olyckor under 2011
Under året har räddningstjänsten larmats vid 23 tillfällen
angående utsläpp av farligt ämne. I de flesta fall är det
mindre utsläpp som inte föranleder någon allvarlig miljöskada. Nedan redovisas några av händelserna:
• Ett mindre utsläpp skedde till dagvatten i samband
med stöld av diesel från en lastbil parkerad vid Jysk,
Gislaved, utsläppet gick inte ut i Nissan.

• Ett utsläpp av 750 liter oljeavfall blev konsekvensen vid
ett inbrott på ESBE AB, Reftele. Oljan gick ut i Ölmestadsån och nådde inloppet till Draven. Saneringen
av ån blev ett omfattande arbete, som tog nästan tre
månader att slutföra.
• 2500 liter motorolja rann ut när en oljeledning gick av
inomhus hos Svenstigs Bil AB i Gislaved. Oljan hamnade på gården (markförorening) och i spillvatten.
• En trafikolycka med slamsugningsbil på riksväg 26
vid en bro i närheten av Öreryd fick som följd att bilen
hamnade intill ån. Uppskattningsvis läckte ca 200 liter
diesel och 300 liter hydraulolja ut. Länsor fick läggas
ut i ån och 26 ton oljeförorenade jordmassor schaktades bort.
• En tankbil som skulle leverera eldningsolja till en fastighet i Anderstorp råkade ut för ett läckage på platsen
och ca 300 liter rann ut i marken. Räddningstjänsten
samlade upp en del av oljan men 5,88 ton jord fick
schaktas bort.
• En hydraulslang gick sönder på en lastbil vid Gislaved
Folie AB och oljeutsläppet hamnade i dagvattnet men
gick inte ut i Nissan.
• Ett utsläpp av 3-500 liter tungmetallhaltigt farligt avfall
rann till dagvatten från Purus Stainless AB, Smålandsstenar. Det är oklart om något nådde Nissan.
• En grävmaskin som höll på med schaktarbeten vid sidan om Rv 26 i höjd med idrottsplatsen i Villstad välte.
Uppskattningsvis 30-50 liter diesel och olja läckte ut
i marken. 8,3 ton oljeförorenad jord transporterades
bort för behandling och 150 liter diesel togs omhand
från tanken på grävmaskinen.
• Kylaren på en lastbil gick sönder vid en krock på
Västbo Transport AB i Smålandsstenar och ca 40 liter
kylarglykol rann ut på marken. Platsen är inom yttre
vattenskyddsområdet för Smålandsstenars vattentäkt
och 2 m3 jord fick schaktas bort.
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Förorenad mark
Gislaveds kommun deltar i ett tillsynsprojekt som drivs
av Länsstyrelsen i Jönköping. Projektet innebär att
pågående verksamheter inom prioriterade branscher
ska göra en MIFO (Metod för Inventering av Förorenade
Områden). I Gislaveds kommun arbetas med verksamheter som använt klorerade lösningsmedel. Större delen
av de 25 först inventerade verksamheterna har riskklassats. Av dessa är 3 objekt riskklass 1 och 20 objekt
riskklass 2. Ytterligare 20 ärenden ska hanteras.
Riskklass 1 objekt är:
• Lacko Gardelux, Anderstorp: Anmälan om sanering
inlämnad. Saneringen har inte påbörjats.
• Luxaflex, Scandinavia AB (tidigare Newell Window Fashion AB), Anderstorp: Sanering är delvis utförd 2009.
• Hällabäcks Sågverk AB

Borrning för bergvärme.

Trafikverket har 2011 inventerat bangården i Smålandsstenar och f.d. impregneringsanläggningen i Norlida.
Resultatet blev att undersökning rekommenderas för
Smålandsstenar och att i Norlida behöver åtgärder
vidtas.
I kvarteret Krokodilen i Gislaved är en markundersökning är utförd och föroreningar (tungmetaller, PCB, PAH)
påträffades på fyra fastigheter.
I det planerade bostadsområdet vid Bruksvillan i Gislaved har markundersökning utförts och där påträffades
blyföroreningar.
Den nya väg 27 ska gå över fd Gislaveds Skytteförenings anläggning vid Smålandia. Marken har undersökts
men resultatet är okänt.

klimat , luft , hälsa
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Från ett fd åkeri i Nygård, Smålandsstenar har ca 70 m3
oljeförorenad jord körts bort för bearbetning. Förorenade
massor har också transporterats till Borås från fjärrvärmeschakt över Gyllenfors industriområde
(Glasbruksområdet).
Sanering är delvis påbörjad efter att bilskroten Eeros
Center KB som gått i konkurs. Platsen ska undersökas
ytterligare.
På ett fd åkeri i Andertorp har sanerats oljeförorenad
mark och 276 ton oljeförorenad jord har skickats till behandling. Föroreningar är kvarlämnade där det inte gick
att schakta.
I samband med borrning för bergvärme i Älgarem togs
vattenprover i borrhålen och det konstaterades att i fyra
bergborrade brunnar för dricksvatten var halterna av
trikloreten 50-5000 mikrog/l.
Försiktighetsåtgärder i form av tätning av energiborrhål
måste vidtas när borrning sker nära en verksamhet där
trikloreten har hanterats. Energiborrhål på fastigheter
gränsande till dessa verksamheter undviks helt. Tätningen sker för att undvika en eventuell spridning av trikloreten i sprickor i berggrunden.

PCB i byggnader
En kartläggning av PCB i fogar på flerfamiljshus och industrier byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973
har genomförts. Fem fall har föranlett krav på saneringsåtgärder.
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Klorfluorkolväten, HCFC, är ett ozonnedbrytande ämne
och en kraftfull växthusgas. Ozonnedbrytande ämnen
bryter ner stratosfärens ozonskikt, vilket leder till att det
ultravioletta solljuset vid jordytan märkbart ökar. Sedan
2002 får HCFC inte fyllas på för underhåll och service
av befintlig kyl-, värme eller klimatutrustning. Från 2015
kommer ett ytterligare steg i avvecklingen i och med att
användningen av HCFC i yrkesmässigt bruk förbjuds.

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

HCF-föreningar används som alternativ till HCFC. HFC
innehåller inte klor och bryter därmed inte ner ozon.
HFC-gaser bidrar däremot till växthuseffekten.
I Gislaveds kommun fanns under 2010 143 objekt med
10 kg köldmedium (HCFC och HFC) eller mer. Den
totala mängden HCFC var 285 kg och HFC 8902 kg.
Mängden HCFC minskar successivt medan mängden
HFC ökar. Den svaga minskningen i HFC-mängden
efter 2007 beror på nytt rapporteringssystem till följd av
ändrad lagstiftning.
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Sedan 2005 har det genomförts ca. 1.800 radonmätningar i Gislaveds kommun. Nivåer över riktvärdet (200
Bq/m3 luft) har konstaterats i ca 150 bostäder. Under de
senaste åren har betydligt färre radonmätningar genomförts än tidigare år. Minskningen beror på att att många
fastigheter nu är undersökta. Totalt 28 mätningar har
genomförts under 2011 och av dem har 7 legat över
riktvärdet.
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vatten

Ingående miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Ingen
övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig
försurning, Giftfri miljö.

L evande

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. Inriktningen
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation

Biologisk återställning
Biologisk återställning är namnet på det fiskevårdande
och biotopvårdande arbete som görs i syfte att åtgärda
biologiska skador orsakade av försurningen. Att åtgärda
vandringshinder i vattendrag är en av huvudåtgärderna
inom biologisk återställning. Under året har tre projekt
varit aktuella där åtgärder görs i anslutning till vandringshinder. I Timmershult har Gislaveds kommun fått
miljödomstolens tillstånd att riva den gamla dammen
samtidigt som ett äldre kvillområde i Västerån också
ska restaureras. Kvill är ett område där ett vattendrag
splittras upp i mindre fåror. Rivningen av dammen gick
inte att utföra då vattenföringen var för hög under den
period då vattendomen tillåter rivningen. Kvillområdet
kunde däremot restaureras.
Vid Sandsebokvarn har den fisktrappa, som byggdes i
Radan för drygt 17 år sedan, raserats. Kommunen har
därför påbörjat en förprojektering av ett omlöp som ska
ha betydligt längre livslängd än en trappkonstruktion i
trä.
Vid kraftverket vid Skogsfors i Västerån (söder om
Öreryd) har Gislaveds kommun byggt ett omlöp. Kommunen har nu påbörjat ansökan om ny vattendom för
fördämningen.
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Flodkräfta
I ett försök att rädda den utrotningshotade flodkräftan
har omfattande återinplanterings- och förstärkningsutsättningar gjorts av kommunen. För att skydda återstående bestånd har länsstyrelsen under året bildat skyddsområden i Gislaveds kommun. Skyddsområdets syfte är
att hindra spridning av kräftpest i vattnen. I dessa områden införs restriktioner för utplantering av fisk och för hur
båtar och fiskeredskap ska hanteras. Bland annat måste
alla båtar, kanoter och fiskeredskap som använts i andra
sjöar och vattendrag desinficeras eller torkas innan de
får användas inom skyddsområdet. Följande områden
utgör skyddsområde för flodkräfta: Västerån uppströms
Hällabäck, Löbbosjön, Betarpsbäcken, Flankabäcken,
Flinterydsbäcken och Moa Sågbäck.
Trots åtgärder med återinplantering, informationsåtgärder och skyddsområden har ytterligare flodkräftbestånd
slagits ut av kräftpest den senaste tioårsperioden. Trolig
orsak är illegala utsättningar av signalkräfta. Följande
bestånd har slagits ut: Västerån Burseryd, Yxabäcken,
Samserydssjön, Borlången-Kvarnabäcken och Moa
Sågbäck (troligen).

Fiskeutveckling
För att utveckla fiske och fiskevård så pågår ett projekt
med att ta fram utvecklingsplaner för fiskevårdsområden.
Avsikten är att kartlägga vilka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter enskilda fiskevårdsområden har och sedan lägga fast vilka åtgärder som behöver genomföras.
I Gislaveds kommun deltar åtta fiskevårdsområden, ett i
Vaggeryd samt ett i Gnosjö. Gislaveds kommun står som
huvudman för statsbidragsansökan om LONA-medel
och länsstyrelsen tar fram planerna. Projektet ska vara
färdigt under 2012.

vatten
Anderstorpsån

Vattenförvaltningen

Anderstorpsån är belastad från industriell verksamhet
och uppfyller inom vissa sträckor inte god status enligt vattendirektivet. Länsstyrelsen i Jönköpings län har
därför, tillsammans med Gislaveds kommun, genomfört ett projekt innebärande att från företag begära in
kemikalieförteckningar, för att identifiera vilka ämnen som
kommer ut i Anderstorpsån. Redovisningen har omfattat de kemiska ämnen som används i verksamheterna,
i vilka mängder ämnena används samt vart ämnena tar
vägen. Projektet har kommit att fokusera på nonylfenol.
Nonylfenol förekommer ofta i vatten från reningsverk, vilket skulle kunna förklara en del av förekomsten av detta
ämne. Kompletterande provtagningar visar emellertid att
det verkar som nonylfenolhalterna ligger under befintliga
gränsvärden. Den slutliga sammanställningen av projektet är ännu inte gjord.

Arbete med att införa den nya vattenförvaltningen pågår.
Vattenmyndigheterna har bedömt status på alla vattenförekomster och fastslagit vilken miljökvalitetsnorm
som ska vara uppnådd 2015 eller i en del fall 2021. I
förvaltningsplanerna finns åtgärder som är tvingande
för kommuner och myndigheter. Åtgärderna ska vara
påbörjade senast 2012. Kommunerna ska också senast
den 28 februari varje år, med början 2011, rapportera
till vattenmyndigheten vilka åtgärder man genomfört det
gångna året.

Trots de problem som identifierats i Anderstorpsån
så har vattenkemin i ån utvecklats positivt under en
25-årsperiod. De biologiskt tillgängliga halterna av krom,
koppar, nickel och zink har under denna period minskat
radikalt. Orsakerna kan vara flera, reningsutrustningen
har förbättras kraftigt på befintliga industrier och en del
saneringar av förorenad mark har genomförts. Det pågår
också en strukturomvandling av ytbehandlingsindustrin
som fått till följd att antalet företag med denna typ av
utsläpp har minskat.

Under 2010 antogs också förändringar i lagstiftningen
när det gäller miljökvalitetsnormer vilket i avvaktan på
prejudicerande domar har skapat en osäkerhet kring
vilken status miljökvalitetsnormerna för vatten har.
I Gislaveds kommun har åtgärdsarbetet påbörjats men
kommunen är inte igång med alla åtgärder som ska vara
påbörjade senast 2012. Det är framförallt VA-planering
som kommunen ännu inte påbörjat. Det är angeläget att
utveckla hur de nya miljökvalitetsnormerna ska få genomslag i prövning, tillsyn och planering. Enligt vattenmyndighetens bedömning av kommunernas arbete fram
till och med 2010 så tillhör Gislaved de kommuner som
anses påbörjat åtgärderna men där det är tveksamt om
alla åtgärder blir operativa 2012.

Problemen i och kring Anderstorpsån består alltmer av
andra typer av föroreningar som det inte har funnits en
kontinuerlig övervakning av. Det är t ex nonylfenol eller
spridningen av trikloreten i områdets grundvatten.
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Strandskydd
Strandskyddsfrågorna är ständigt aktuella. Den nya
strandskyddslagens tillämpning har ifrågasatts av
många och regeringen har gett Boverket och Naturvårdsverket uppdrag om en översyn.
Uppdraget om att ta fram en LIS-plan för kommunen
har inte blivit genomfört under året. Begreppet har dock
prövats gentemot Länsstyrelsen i fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet.
12 strandskyddsdispenser har beviljats och 2 har
avslagits under året. De flesta av dem har handlat om
transformatorstationer och komplementbyggnader. 3
givna dispenser har upphävts av Länsstyrelsen.
I ett av strandskyddsärendena vid Bolmen fanns den
rödlistade skaftslamkrypan registrerad. Detta krävde en
särskild utredning som dock visade att den planerade
åtgärden inte inkräktade på växtlokalen.

Skaftslamkrypa
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G rundvatten

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.

Vattenförsörjning

Hestra

I kommunen producerades 1 967 020 kubikmeter
dricksvatten och såldes 1 529 941 kubikmeter. Produktionen är högre än föregående år vilket kan förklaras av
fler vattenläckor på grund av den stränga vintern.
Gislaved
Anderstorp

Vattenskyddsområden
Kraven på att få ett förbättrat skydd för vårt dricksvatten ökar. I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för
2010-2015 krävs att kommunerna ska inrätta skydd för
dricksvattenförsörjningen. Arbetet med nya skyddsföreskrifter har pågått under ett par år. Under året har hos
länsstyrelsen ansökts om fastställelse av vattenskyddsområden för Båraryds, Burseryds, Broaryds, Hestras,
Hällabäcks, Smålandsstenars och Öreryds vattentäkter

Burseryd

Reftele

Smålandsstenar
Broaryd

Skeppshult

Närheten till vattentäkten kräver stor hänsyn. Ett par
ärenden gällande värmepumpsanläggningar inom vattenskyddsområden har hanterats, under året.
Ett projekt för att säkra produktionen av dricksvatten har
påbörjats. Det handlar om att  identifiera, bedöma och
styra faror som är en risk för dricksvattnets säkerhet.
Genom ett förebyggande säkerhetstänkande ska man
kunna upptäcka störningar i processen och åtgärda
dessa så tidigt som möjligt.
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Mängden renat avloppsvatten var under året 4 521 727
kubikmeter. Mängden spillvatten till reningsverken har
ökat markant. Det kan förklaras av en regnig sommar
och höst.
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Inget större dagvattenprojekt med miljöförbättrande
syfte har genomförts under året.
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Projektering av överföringsledning mellan Reftele och
Tallberga har påbörjats och det har varit mycket arbete
med att hitta lämplig ledningssträckning med hänsyn till
bland annat fornminnen. Utbyggnaden av avloppsledningar i Tokarp har påbörjats vilket är positivt eftersom
belastningen på Anderstorpsån minskar.
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Södra Gussjöprojektet
Samtliga 30 fritidshus som tillhör Södra Gussjöns
stugförening har inventerats avseende avloppslösningar
under sommaren. Detta är gjort som ett led i att minska
tillförseln av näringsämnen till Södra Gussjön, Nissan
och Kattegatt samt säkerställa att inga sanitära olägenheter uppstår inom stugområdet.
De flesta i området har slutna tankar, men även urinseparerande toaletter, mulltoa, utedass med latrintunna



samt stenkistor förekommer. Ett sätt som förekommer
för att minska vattenmängden, så inte den slutna tanken
fylls för fort, är att hälla ut matlagnings- och diskvatten i
rabatter och på gräsmattor. En tömning om året av de
slutna tankarna görs i kommunen regi, ytterligare en görs
för ett flertal hushåll i genom stugföreningens regi. Något
hushåll gör även en tredje tömning vissa år.
Totalt finns det 25 slutna tankar i området och 6 av
dessa får underkänt. Detta på grund av att de släpper
ut allt eller delar av sitt bad-,disk- och tvättvatten till en
stenkista eller liknande. Av de fem hushåll som saknar
sluten tank blev två godkända.

Mällby

Röpplinge

Kulla

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

Ryd

Lövås

And
erst

Nissan

I ngen
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Lillånprojektet
Lillån är ett tillflöde till Bolmen som avvattnar trakten omkring Reftele och söderut till norra Bolmen. Ån har stora
övergödningsproblem med för höga halter av fosfor och
kväve. I en beräknad källfördelning så står jordbruket för
60 %, enskilda avlopp för 27 procent och dagvatten för
8 % av utsläppen. För att minska näringsämnesbelastningen på Lillån och Bolmen och i förlängningen minska
utflödet av näringsämnen i Västerhavet pågår ett samarbetsprojekt för att minska jordbrukets och de enskilda
avloppens påverkan.
Delprojekt Lillån – avlopp innebär att Gislaveds och
Värnamo kommuner inventerar alla enskilda avlopp i
sina respektive delar av åns tillrinningsområde. Samtidigt
pågår också delprojekt Lillån-jordbruk som är ett samverkansprojekt mellan Gislaveds och Värnamo kommuner, länsstyrelsen, LRF, Hushållningssällskapet, Lagans
vattenråd och Segerstads Naturbruksgymnasium. Syftet
är att minska jordbrukets gödselpåverkan på ån.

vatten
Inventeringen av enskilda avlopp har inte kunnat färdigställas under 2011. Orsaken är bland annat att antalet
enskilda anläggningar underskattas. Avsikten är att
förlänga projektet till att också löpa under 2012. De
preliminära resultaten tyder på att statusen på avloppen
är sämre än förväntat. Av inventerade anläggningar är
inte mer än 15 % godkända enligt dagens standardkrav
på enskilda avloppsanläggningar. Avloppstatusen i det
undersökta området förväntas inte skilja sig från övriga
delar av kommunen vilket skulle tyda på att i storleksordningen 2 200 till 2 400 avlopp behöver åtgärdas i
Gislaveds kommun.
Jordbruksprojektet i Lillåområdet är också till viss del
försenat. Det planerade antalet utvärderingar av
gödsel- och näringsämneshantering på gårdsnivå har
inte genomförts färdigt utan projektet behöver förlängas.

Våtmarksdammarna i Gislaved

Stugor vid Gussjön
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B ara

Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten
100

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).
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Nedfallet av svavel minskar i genomsnitt med 50 % i
Götaland under perioden 2000-2010 med ett medianvärde för hela perioden på 3,6 kg per hektar och år.
I Gislaveds kommun görs nedfallsmätningar i Mellby
som har ett motsvarande medianvärde på 3,0 kg per
hektar och år vilket är en kraftig minskning jämfört med
1990-talet. Sulfathalterna i markvattnet i Mellby visar
inte på tydliga förändringar under 2000-2010. Medianen
för markvattnets pH-värde under perioden 2000-2010
är 4,7 och anses som måttligt försurat. Ingen statistisk
säkerställd förändring har heller skett på Mellbylokalen
när det gäller markvattnets pH. Bilden av markförsurningen i form av pH är splittrad i Götaland då pH ökar
på ett tiotal lokaler, sex lokaler är kraftigt försurade med
fortsatt minskande pH medan övriga inte visar på någon
säkerställd förändring.

Kalkning
Under året har 124 sjöar och vattendrag samt våtmarker kalkats med totalt 3 162 ton kalk. Spridningen av
2 046 ton har gjorts med helikopter, 924 ton med båt
och 191 ton har spridits med hjälp av doseraren i Våthultsström. Det är en ungefär lika stor mängd kalk som
föregående år men relativt stora omdisponeringar har
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gjorts av kalkmängderna. Detta är ett led i det pågående
optimeringsarbetet av kalkningsverksamheten. Kalkmängderna har minskats i en del åtgärdsområden till
följd av en minskad försurningspåverkan samtidigt som
mängderna ökats i en del områden där kalkningsmålsättningarna inte uppfylls. I två områden har till och med
kalkningen återupptagits på ett antal våtmarksområden
som tidigare avslutats.
En övergång till helikopterspridning med mindre dammande produkter, som också bedöms har en mera
långsiktigt verkande kalkningseffekt, pågår. Detta får till
följd att kostnaderna ökar trots att kalkmängderna som
spridits är av ungefär samma omfattning som föregående år.
2011 var ett nederbördsrikare år än normalt i Gislaveds
kommun. Detta avspeglas dock inte tydligt i försurningspåverkan i kommunens sjöar och vattendrag då
måluppfyllelsen i kalkningsverksamheten steg från 71 %
2010 till 87 % 2011. Orsaken till detta är flera: robustare
metoder i kalkningsverksamheten och att högflöden till
följd av regn inträffade vid tidpunkter då ytvattnen har en
naturligt starkare buffringsförmåga. Sättet att följa upp
kalkningsverksamheten har förändrats jämfört med tidigare år. Genom att Naturvårdsverket har sänkt kraven för
målluppfyllelse för kalkningen till pH 5,6 i vissa typer av
vatten fås en högre målluppfyllelse för 2011. Under 2011
uppnåddes de vattenkemiska målen i 87 % av undersökta målpunkterna. Hade måluppfyllelsen beräknats enligt tidigare normer hade målet istället uppfyllts i 83 % av
målpunkterna. Gislaveds kommun har också under året
undersökt ett antal mindre okalkade biflöden till Nissan.
Ingen av de undersökta bäckarna har en ur försurningssynpunkt acceptabel vattenkemi.

god bebyggd miljö
G od

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.

Kulturmiljö
Projektet Industrihistoria i Nissadalen påbörjades 2010
och under 2011 har en utställning om Nissafors Bruk tagits fram, hemsidan har kompletterats med information
om Nissafors Bruk, Skeppshults Gjuteri och Skeppshults Cykelfabrik. Tema kvällar har hållits på Gislaveds
Industrimuseum och så kallade Geocache-skatter har
lagts ut för att locka fler besökare.
Underlag och informationsmaterial har tagits fram för en
vandringsled runt Tuskebosjön. Kring sjön finns platser
knutna till intressanta och fascinerande människoöden.
Arbetet görs i samarbete med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
På årets Arkeologidag arrangerades visning av gravfältet
”Valhall” i Ås. Arkeologiska undersökningar har genomförts i Fållinge i Smålandsstenar och av en fornlämning
på Henja Östra verksamhetsområde i Gislaved,
Kunskapen om kommunens kulturarv har stärkts genom
arbetet med att digitalisera allt känt material om kommunens kulturarv. Alla rapporter från länsstyrelsen om
de utgrävningar som är gjorda i kommunen, material om
gamla kartor och bebyggelseinventeringar finns tillgängliga via kommunens hemsida. Sidorna hade under året
7867 unika besökare.

Planering
Fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort har
antagits av kommunfullmäktige. I planen har Gislaveds
kommun och länsstyrelsen inte samma uppfattning om
riksintresseavgränsningen kring Nissan genom tätorten.
Riksintresset är geologiskt och handlar om Nissans
meandring. Efter det att planen antagits har dock länsstyrelsen reviderat sin uppfattning och skickat förslag om
ändring till Statens Naturvårdsverk.
En fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet
har arbetats fram tillsammans med Gnosjö kommun.
Den har varit på samråd och en fråga som har aktualiserats är strandskyddsfrågan och kommunernas val att
göra hela området till LIS-område (landsbygdsområde
i strandnära läge). Länsstyrelsen är inte överens med
kommunerna om tolkningen. Planförslaget kommer att
bearbetas och ställas ut under 2012.
En detaljplan för att möjliggöra en byggnation över en av
skidbackarna på Isaberg har fastställts.
Ett nytt beslut om planläggning av Anderstorps motorbana har tagits, vilket bl a innebär att ett större område
detaljplanläggs för att kunna reda ut vilka skyddsåtgärder
som behöver regleras. A-ringen AB har upphandlat ett
konsultföretag för att ta fram detaljplanen.
Detaljplanen för Fållinge Nygård i Smålandsstenar har
färdigställts och markaffären med Västbo Transport AB
har genomförts. Det gör att transportföretaget flyttas
från sitt nuvarande läge inom Smålandsstenars vattenskyddsområde.
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En ny plan för Ljungryens verksamhetsområde i Broaryd
har tagits fram och som bla har tillskapat ett skyddsområde mellan industri och bostäder i enligt med riktlinjerna
i fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd.
Planarbete har påbörjats för ett nytt verksamhetsområde
i Hestra, Ådalen. En ny infart för Isaberg Rapid behöver
komma till för att säkerställa industrins miljötillstånd.
Dagvattenhanteringen och närheten till Hylteån år frågor
som är viktiga i denna plan.
Som en konsekvens av fördjupningen av översiktsplanen
för Gislaveds tätort har en detaljplan påbörjats för en
kretsloppspark i anslutning till Mossarpstippen i
Gislaved. I Gislaved har också planarbete bedrivits för
ett bostadsområde vid Bruksvillan i anslutning till Nissan.
Här har riksintressediskussionerna med Länsstyrelsen
ställts på sin spets. De geologiska undersökningarna visar på berg i området, vilket innebär att Nissans meandring inte bör påverkas.
Smålandiaområdet i Gislaved har under 2011 börjat ta
form och nya affärer har öppnats. Ny detaljplan har påbörjats för att bl a lösa frågan om en pendelparkering.
EU-projekten kring Fegen och Bolmen har fortgått men
kommer att avslutas under 2012. Diskussioner mellan de
berörda kommunerna har påbörjats om hur resultaten av
det som påbörjats under projekttiden ska leva vidare.
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Infrastruktur

Väg 27, ny väg förbi Gislaved
Trafikverket påbörjade byggnationen av ny väg förbi
Gislaved och delvis ny väg förbi Anderstorp i september
2011. Syftet med satsningen är att öka framkomligheten
och trafiksäkerheten samt skapa bättre miljö i tätorten
Gislaved. Den nya vägen blir huvudsakligen en så kallad
2+1-väg (omväxlande två körfält i ena riktningen och ett i
det andra) med mitträcke. Den nya sträckningen beräknas  ge en tidsbesparing på cirka 5 minuter för trafiken
som ska passera Gislaved. Endast ett fåtal anslutningar
kommer att finnas till den nya vägen och tre nya trafikplatser byggs: Gislaved Norra vid väg 26; Gislaved Östra
med ny infart till Gislaved och Trafikplats Anderstorp,
med anslutning till bland annat väg 604.
Planerad hastighetsgräns är 100 km/tim.

Gång- och cykelvägar
Kommunen har även under året påbörjat arbetet med
att ta fram en ny gång- och cykelvägplan. Syftet med
planen är att effektivisera användningen av gång- och
cykelinfrastrukturen samtidigt som fler resealternativ
görs attraktiva för invånarna. Planen ska underlätta för
oskyddade trafikanter, höja trafiksäkerheten, förbättra
miljön, bidra till att minska energiförbrukningen och
förbättra folkhälsan. Den ska också ge ett underlag för
turistcykling i kommunen.
Under året har byggts 1080 meter gång- och cykelväg.
Byggnationerna var på Åbjörnsgatan och Gislegatan/
Radhusvägen i Gislaved . Enligt kommunens klimat- och
energistrategi är målet att bygga 5 km/år.

Väg 26 Förbifart Smålandsstenar

Kommunikationer

I budgeten för 2011 avsattes 5 miljoner för att arbeta
fram en arbetsplan för förbifart Smålandsstenar, väg 26.
Arbetsplan är inget instrument som kommunen råder
över utan samarbete måste ske med Trafikverket. Hur
detta samarbete ska kunna ske har ingående diskuterats med berörda. Det har visat sig att Trafikverket
har avgörandet när en sådan plan ska göras och enligt
reglerna som finns får verket inte arbeta fram planen om
det inte finns medel avsatta i den nationella infrastrukturplanen inom en femårsperiod. Förbifart Smålandsstenar
finns inte med i den nationella planen. Arbetet ska enligt
väglagen börja med en förstudie och vägutredning.
Förhoppningen var att åtminstone en förstudie skulle ha
påbörjats under året. Enligt planerna ska en ny trafiklag
komma 2012 och vad den kommer att ställa för krav på
handlingar är i dagsläget oklart.

Under året har länstrafiken börjat forma om sig och en
skatteväxling har skett mellan landstinget och kommunen gällande kollektivtrafiken. Detta innebär praktiskt att
landstinget tar över ansvaret för kollektivtrafiken från och
med 1 januari 2012.

Under 2011 har en ny busslinje mellan Värnamo och
Borås startats. Den nya busslinjen körs med sex dubbelturer under veckodagarna, måndag till fredag. I övrigt
har inga befintliga turer förändrats. Den nya busslinjen är
en satsning som ska prövas under tre år.

Arbetet med att förbättra kollektivtrafiken fortgår och
under 2011 har en styrgrupp för kollektivtrafik tillsatts.
Styrgruppen har bland annat arbetat fram en strategi för
att kunna påverka och arbeta för att förbättra kollektivtrafiken i kommunen.
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Under 2011 steg ca 454.200 bussresenärer på en buss
i Gislaveds kommun. Det innebär att ca 1250 personer/
dag påbörjar sin bussresa i kommunen. Antalet resor
har ökat med 64 625 st sedan 2006 vilket motsvarar en
ökning på 27%. Målet i kommunens klimatsstrategi är
att nå 60% ökning till 2020.

Tätortsgrönska

Parker och grönområden

Även under 2011 har de uppskattade helgdekorationerna i rondeller och på torg funnits på plats.

Kommunala skogen
Kommunens skogsinnehav består främst av tätortsnära
skog. Under året har en större mängd avverkats framförallt på områden som berörs av byggandet av väg 27.
Skogen sköts av Sydved.

Natur- och kulturstig Nissan i Gislaved
Arbetet med att förverkliga etapp ett av Natur- och
kulturstig Nissan i Gislaved har bedrivits intensivt. Stigen
har röjts, iordningställts och markerats med ledstolpar.
Skyltar, som beskriver 1000 år av industriutveckling, fåglar, fiskar, växter och åns geologiska värde, har producerats och ska sättas upp. Invigning ska ske våren 2012.
Förberedelser för etapp två, som ska gå i den norra
delen av tätorten, har påbörjats.

Inventering av värdefulla träd i Gislaved och
Anderstorp
Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat värdefulla träd i och kring Gislaved och Anderstorp. Sammanlagt har nästan 3 000 träd mätts in och
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positionsbestämts med hjälp av GPS. Vid inventeringen
noterades bland annat trädens omkrets, skötselbehov
och karaktärsdrag. Bland de inventerade träden finns 25
olika trädslag representerade.
Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets ”Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet”.
Åtgärdsprogrammet syftar till att bevara hotade arter
som är beroende av träd. Gamla och grova träd, träd
med håligheter, hamlade träd, alléträd och döda träd är
särskilt värdefulla för många insekter, fåglar, mossor, lavar
och svampar.
Informationen från trädinventeringen kommer bland annat att användas vid samhällsplanering och vid planering
av skötselinsatser på kommunens mark. Inventeringen i
sig innebär inte att träden blir skyddade

Arkitekturpris
Varje år delar kommunen ut ett arkitekturpris med syfte
att belöna värdefulla insatser för god arkitektur samt
öka kunskap och intresse bland kommunens invånare
och byggherrar. 2011 utdelades priset till den nybyggda
musikskolan i Gislaved. Hedersomnämnande fick Kindblomsfastigheten i Smålandsstenar för den varsamma
renoveringen.

god bebyggd miljö
Avfallshantering

Mängd deponerat resp behandlat material
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En avfallsplan har färdigställts och antagits av kommunfullmäktige under året. Planen beskriver kommunens inriktning av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden. Den tänkbara framtiden
beskrivs på följande sätt:
• Matavfall och restavfall hämtas från hushållen utifrån
behov
• Hushållens grovavfall hanteras via kretsloppspark och
återvinningscentraler
• Farligt avfall från hushåll kan lämnas på ett flertal platser runt om i kommunen
• Näringsämnen i slam från avlopp tas om hand och
används som en resurs
• Förpackningar och tidningar samlas in på ett för kommunens invånare tillfredsställande sätt
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Hushållens avfall som har skickas till förbränning ökar
återigen om mycket lite efter att i två år minskat. Samtidigt ökar också den deponerade mängden procentuellt
mycket även om det i absoluta tal handlar om begränsade mängder. Det är avfall som idag samlas in på
återvinningscentraler och som inte är brännbart eller kan
återvinnas som exempelvis glas, tegel, porslin, isolering
och klinkers. Före 2008 lades detta material på Mossarpstippen men transporteras numera till Linköping.

60

40

20

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Insamlade förpackningar
400
Glas

Plast

Metall

350
300
250
Ton

Insamlat farligt avfall ökar något jämfört med föregående
år och ligger på 96 ton. När det gäller förpackningsinsamlingens materialslag så minskar insamlade mängder
något.
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Totalt sett minskar sorteringsgraden av hushållsavfallet i Gislaveds kommun då de osorterade fraktionerna
brännbart hushållsavfall och deponirester från hushållen ökar samtidigt som mängden återvinningsmaterial
minskar. Orsaker till detta kan vara flera men det går
inte att komma förbi frågan kring antal och lokalisering
av återvinningsstationer. Framförallt är det bristen på
stationer i centrala Gislaved som kan vara bidragande
orsak till nedgången. Mycket möda och resurser har
lagts ner från kommunen för att försöka lösa situationen
i Gislaved men om ytterligare en återvinningsstation kan
tillkomma är fortfarande osäkert.
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Den totala mängden avfall per invånare ökar svagt från
316 till 318 kg per invånare mellan 2010 och 2011
efter att tidigare ha minskat under två år. Den tidigare
nergången följer trenden i riket och kan bero antingen
på ett långsiktigt trendbrott eller på en tillfällig nergång i
lågkonjunkturens spår.

Hushållsavfall per invånare i Gislaveds kommun
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Avfallshanteringen i den kommunala organisationen
styrs av dokumentet Intern avfallspolicy från 1998. Under 2010 har en uppföljning gjorts hur avfallshanteringen sköts i olika verksamheter i kommunen. Resultatet
visar på att hanteringen varierar kraftigt och att också
förutsättningarna är olika. Ett underlag har därför tagits
fram som visar på vilka behov som finns på varje kommunal arbetsplats för att kunna sköta avfallsorteringen
fullt ut. Inventeringen kommer att ligga till grund för en
upphandling under 2012 av transport- och sorteringssystem för alla arbetsplatser.
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Ingående miljömål: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap. Myllrande våtmarker, Ett rikt djur- och växtliv

M yllrande

E tt

våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.

Skydd av natur
Naturreservatet Anderstorps Stormosse är gränsutmärkt
men arbetena med återställning av mossen och byggande av sociala anläggningar har vilat under året p g a
att länsstyrelsen saknat pengar till projektet. Åtgärderna
planeras att bli gjorda 2012.
Naturreservatet Anderstorps Stormosse
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut
2008-05-13, dnr 511-14618-04

rikt växt och djurliv

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

Ökad kunskap om biologisk
mångfald och hotade arter
Det intensiva arbetet med vindkraftsetableringar har fått
till följda att en rad olika inventeringar har genomförts i
olika delar av kommunen. Kunskaperna om exempelvis
fågel- och fladdermusfaunan i kommunen håller på att
öka snabbt. Under året har bland annat en fladdermusinventering genomförts i trakterna väster om Burseryd runt
sjön Lången. Överraskande noterades tio arter av fladdermöss i området vilket är högt då totalt 13 arter är påträffade i hela Jönköpings län. Bland de påträffade fanns
de rödlistade arterna fransfladdermus och barbastell.
Även inventeringar av fåglar har ökat kunskapen framförallt om rovfåglar. Förekomst av kungsörn (ej häckande)
och bivråk är några fynd som gjorts under det gångna
året.

Reservatsgräns Anderstorps Stormosse
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Rovdjur

Friluftsliv

Av de stora rovdjuren så har förutom kungsörn också
varg och lo varit aktuella under året. Den ökande
vargstammen i Mellansverige har fått till följd att partnersökande ungvargar vandrar söderut och förekommer
allt oftare i våra trakter. Ett revirbildningsförsök kunde
konstateras i Kronobergs län i trakten av Ljungby och
Markaryd. Denna vargtik fick efter återkommande attacker på tamdjur avlivas genom skyddsjakt. Genom
vargstammens snabba tillväxt är fast etablering av varg
på småländska höglandet trolig inom kort.

För att komma igång med återuppbyggnaden av Gislavedsleden engagerades en student från Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Resultatet blev ett examensarbete
som beskrev hela ledens sträckning och dess kvaliteter
samt gav förslag till förbättringar. Arbetet har fortsatt med
att klara ut förutsättningar för avtal med markägare mm.
En första etapp, som omfattar sträckan från Hökabäck
till Arnåsholm kommer att byggas under 2012.

Förutom att vargstammen håller på att etablera sig
söderut på naturlig väg ingår också utplantering av varg
i den svenska rovdjurspolitiken. Länsstyrelserna i mellansvenska rovdjursområdet där Västra Götaland ingår
fick i uppdrag att i varje län peka ut två lämpliga områden dit vuxna vargar kunde flyttas. Genom att Västra
Götalands länsstyrelse valde att peka ut ett område i
Svenljunga kommun blev frågan om varg också aktuell
för Gislaveds kommun. Vargflytten gav upphov till stora
diskussioner framförallt i berörda grannkommuner i Västra Götaland men också i vår kommun. Från Gislaveds
kommuns sida kunde konstateras att informationen över
länsgränserna kring utplanteringen var mycket bristfällig.
Lodjur är det större rovdjur som idag förekommer i kommunen. Lodjur ses allt oftare samtidigt som man också
säkerställt att föryngringar har förekommit. Det är främst
i de västra delarna mot Fegenområdet som fast lodjurstam finns.
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övergripande miljöarbete
Allmän beskrivning av området

Regionalt miljöarbete
Det regionala miljöarbetet har utvecklats kraftigt de
senast åren. Länsstyrelsen har tillsammans med länets
aktörer tagit fram tre åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen. Varje åtgärdsprogram innehåller ett antal åtgärder
som ska bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen. De tre
åtgärdsprogrammen är Luftens och hälsans miljömål,
åtgärdsprogram 2010-2014, Miljömålen för vattnets
bästa 2011-2015 och det under året antagna Djurens
och växternas miljömål 2012-2016. Till miljömålsarbetet
hör också den regionala Klimat- och energistrategin.
Länsstyrelsen följer årligen upp det regionala miljömålsarbetet och de åtagande om åtgärder som olika aktörer
har gjort. Det är främst kommunernas och länsstyrelsens egna åtaganden som kontrolleras. I uppföljningarna
har Gislaveds kommun varit bland de kommuner som
hittills fullföljt minst åtaganden. Orsaken till har viss del
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Genomförda åtgärder i 20-stegsprogrammet
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Kommunalt åtagande att senast
2012 genomfört minst 15 åtgärder
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Inom miljömålsarbetet har också ett specialprogram
där kommunerna enats om ett gemensamt åtgärdsprogram, 20-stegsprogrammet, där varje kommun ska
genomföra minst 15 av åtgärderna. Åtgärderna handlar
om bland annat om klimat, luftvård, kemikalier och förorenade områden och ska vara genomföda senast 2012.

Värnamo

Miljöarbetet i kommunen har en grundläggande inriktning
fastslagen i den kommunala miljöpolicyn. Denna inriktning
har sedan utvecklats både i särskilda strategiska dokument som kommunens klimat- och energistrategier och i
kommunens översiktplan. Styrande dokument har också
tagits fram för den kommunala organisationens interna
miljöarbete i form av intern avfallspolicy och resepolicy.
Förutom kommunens egna ställningstaganden så styr
också nationella och regionala miljömål samt lagbundna
inriktningarna i exempelvis vattenmyndigheternas förvaltningsplaner det kommunala miljöarbetet. Uppföljning av
de åtgärdsplaner som är kopplade till de strategiska sektorsdokumenten görs numera två gånger per år.

varit oklarheter i hur de olika kommunernas åtaganden
har redovisats vilket har varit till Gislaveds nackdel. Men
det är också otvivelaktigt att kommunen ligger efter på
vissa områden inom miljömålsarbetet. Bland annat har
kommunen inte kommit igång med ett antal åtgärder
inom vattenvårdsområdet, ett åtgärdsområde där kommunen tidigare legat i framkant.

Antal åtgärder

Kommunens miljöarbete

Länsstyrelsen har under året också bildat ett klimatråd i
länet med ledamöter från kommuner myndigheter och
näringsliv. Till klimatrådet har fyra fokusgrupper bildats;
(1) energieffektivisering och konsumtion och livsstil,
(2) transporter och planering, (3) förnybar energi och
jord- och skogsbruk samt (4) anpassning till klimatförändringar. Gislaveds kommun har representation i
klimatrådet och i de två förstnämnda fokusgrupperna.
Länsstyrelsen har också påbörjat arbete med att ge ut
en tidning fyra gånger om året till länets hushåll om klimat och energifrågor. Tidningen finansieras gemensamt
av länsstyrelse, kommuner och regionförbund. Utgivningen påbörjas 2012.
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övergripande miljöarbete
ekologiska, rättvisemärkta
och närproducerade
produkter

Emma och Sara visar upp väskor de gjort av tuggummipaket och
som är en del av utställningen EcoCraft som nu visar upp i kommunhuset i Gislaved.

EcoCraft - möjligheten att göra och att välja själv
- Det en del människor ser som skräp, i det ser andra människor
möjligheter. Det säger Niclas Flinck som är hemslöjdskonsulent i
jönköpings län i samband med invigningen av utställningen EcoCraft i Gislaveds kommunhus.

År 2009 beslutade kommunfullmäktige att minst 25
procent av de produkter som upphandlas av Gislaveds
kommun ska vara rättvisemärkta, ekologiska och/eller
närproducerade. Andelen ekologisk mat har ökat från
5,3 procent till 18 procent. Barn- och utbildningsförvaltningen står för den största delen av denna ökning.
De har arbetat hårt med utbildning och införandet av
ekologisk mat i förskolor och skolor. Socialförvaltningen
har under året påbörjat införandet av mer ekologiska
livsmedel i sina verksamheter.
Kommun arbetar även med att öka andelen miljömärkta
varor. Vid upphandling har miljökraven skärpts och kommunen efterfrågar miljömärkta produkter i den utsträckning de finns och där det är möjligt ställs energikrav på
all teknisk utrustning.

Distributionscentral
De kommunala verksamheterna får mer eller mindre
dagligen transporter med mat och övriga varor. En skola
får i snitt cirka 12 varuleveranser inklusive mat, under en
vecka. Antalet transporter påverkar miljön negativt, är en
säkerhetsfråga på skolgårdarna och ett stressmoment
för personalen som flera gånger om dagen måste gå
ifrån arbetet för att ta emot transporterna. För att få ner
mängden transporter undersöks därför möjligheten att
införa en distributionscentral. Distributionscentralen skulle fungera som en omlastningsstation för de varor som
beställs av den kommunala organisationen. Varorna
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levereras till centralen, packas om och körs därefter ut
till verksamheterna enligt en bestämd rutt. På detta vis
minskas mängden transporter och personalen vet i stort
när transporterna kommer.
Under året har en förstudie om införandet av och hur en
distributionscentral skulle fungera påbörjats. Utredningen
kommer fortskrida under 2012.

Miljö i skolan
Förskolorna och skolorna arbetar medvetet mot att nå
målet med att öka andelen ekologiska livsmedel. Många
serverar idag en måltid i veckan där huvudingredienserna
är ekologiska.
De flesta av mejeriprodukterna är ekologiska. En skola
har KRAV certifierats under året och har över 50% ekologiska råvaror.
Flera skolor uppmärksammade manifestationen Earth
Hour i mars månad och som avslutades med att lamporna släcktes1 timma. Insamling har skett av kapsyler,
vilka sedan har lämnats till återvinning.
I slöjden fortsatte föregående års satsning på design.
Samtliga elever i åk 4-6 på en skola besökte utställningen ”EcoCraft”. Flera elever från Sydvästen deltog i
utställningen med återbruksalster.
Bureskolan har deltagit i ett naturvårdsprojekt i området
kring sjön Fegen. Eleverna i åk 4-6 satte tillsammans
med en fågelexpert upp ett antal fågelholkar, som de
själva tillverkat.

övergripande miljöarbete
Ett cykelprojekt har startats på två skolor. Skolorna har
sponsrats med elevcyklar och vuxencyklar, som används i undervisningen i skolan och på fritidshemmet.
I kommunen är det en skola samt sju förskolor som är
har skolverkets certifiering ”Skolor för hållbar utveckling”
Alla förskolor och skolor återvinner papper och kartong.
Flera förskolor och skolor komposterar. Förutsättningar
för att komposteringen ska finnas fullt ut saknas i idag.
Det behövs större kompostanläggningar och tid för
vaktmästare att sköta dessa.
Det har inte ännu gått att lösa resorna för musikskolans
personal på ett miljöanpassat sätt.

EcoCraft
EcoCraft är ett projekt, en utställning och aktiviteter. Allt
handlar om hållbar utveckling, Slöjdens möjligheter och
lokalt agerande i ett globalt tänkande.
Slöjd, hantverk, konsthantverk och konst har goda
möjligheter att vara ekologiska just för sin litenhet. Men
inte för att det är små mängder fel utan för att det är
överblickbart.
Man kan styra själv. Genom att tänka ekodesign och
göra livscykelanalyser, pröva sina material, processer,
produkter EcoCraft är det nära. Utställningen var i
Gislaved i februari.

Miljöombud
På alla kommunala arbetsplatser i kommunen ska det
finnas ett miljöombud. Miljöombudet ska fungera som
arbetsplatsens ”miljö ögon och öron”, alltså se och höra
var miljöproblemen/konflikterna lätt uppstår och på så
vis driva det lokala miljöarbetet framåt.
I kommunen finns det 79 miljöombud. Det saknas dock
fortfarande miljöombud på en arbetsplats inom socialförvaltningen och på sex arbetsplatser inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
Under hösten 2011 hölls en grundläggande miljöutbildning för alla miljöombud. Utbildningen som varade en
halvdag tog upp de globala miljöfrågorna, bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Utbildningen
behandlade även hur det går att arbeta med miljöproblemen och vad som kan göras inom den egna
verksamheten. 71 stycken av miljöombuden deltog i
utbildningen.

Miljöombudsutbilning

Miljöstipendium
Gislaveds kommun delar årligen ut ett miljöstipendium
för att belöna eller stimulera åtgärder inom miljö- och
naturvård. 2011 års miljöstipendium tilldelades Burseryds Biodlarförening för sitt arbete med att utveckla och
sprida kunskap om biodling.

Utställningen EcoCraft i kommunhuset
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Miljöfrågornas betydelse för kommunen ökar hela tiden,
dels genom att omvärldens krav ökar både genom
lagstiftning och genom en förväntan att kommunen ska
vara den lokala samlande kraften för hållbar utveckling
och dels genom att kommunen har egna högt satta
ambitioner på miljöområdet. Det är också en mycket
tydlig utveckling att miljöfrågorna har gått från att vara
ett specialområde som hanteras av miljöspecialister till
av att vara en tvärfråga som alla inom en kommunal
organisation måste förhålla sig till och ta ansvar för.
Önskemål om att etablera vindkraftsparker ökar i kommunen och därmed ökar också diskussionerna
om var de är lämpliga att etablera. En vindkraftsutbyggnad är mycket viktig för att kommunens mål om etablering av förnyelsebar energi ska kunna uppnås samtidigt
som störningar och intrång måste vara acceptabla.
Frågorna om vindkraftsetablering kommer troligen tidvis
vara ett dominerande inslag i den lokala miljödebatten
de närmsta åren.
Avfallshanteringen är ytterligare ett område som står
inför stora förändringar. Den första stora utmaningen är
att skapa utsorteringssystem för matavfallet. Att hitta
lösningar för mer fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial och utveckling av återvinningscentraler är
andra viktiga utvecklingsområden.
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Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i form av ett nytt
vattenförvaltningssystem ger kommunerna nya förutsättningar för sitt arbete. Väldigt tydliga är de krav på
kommunal utbyggnad av vatten och avlopp som riktats
till kommunerna och som delvis har sitt ursprung i vattendirektivet. Kraven kommer att vara en stor påverkansfaktor för hur framtida kommunala investeringar görs på
VA-området.
Det finns stora behov att kommunen utvecklar ett sammanhållande planeringsarbete på vatten- och
avloppsområdet, något som det också finns direkta
krav på i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Det
finns också tecken på stora åtgärdsbehov när det gäller
enskilda avlopp i kommunen. Detta kommer att medföra
stora kostnader för boende på landsbygden.
Utvecklingen inom miljöområdet ställer nya krav på den
kommunala översiktsplanen och kan komma att innebära omarbetning av kommunens översiktsplan.
Under senare år har floran av olika statsbidrag ökat på
miljöområdet. Det är viktigt att kommunen gör noggranna överväganden av vilka statsbidrag och projekt som
stämmer överens med kommunens egna långsiktiga
mål. Åtgärder inom miljö- och naturvård blir också allt
mer en del av kommunens attraktivitetsskapande arbete
inom exempelvis besöksnäringen.

nyckeltal
Sammanställning över nyckeltal och indikatorer
2001
2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Miljöcertifierade företag i kommunen, st
31
34
34
40
45
56
57
55
61
59
63
Avfall till deponi, ton
8270
7730
5210 6768 3337 1870 3006 1260
486
684
916
Hushållsavfall till behandling, ton
5861
6346
6162 7336 7378 7665 7720 7951 7688 7516 7583
Farligt avfall, insamlat ton
60,933 87,483
105
121
116
118
122
100 113,5
92
96
Förpackningsinsamlingen insamlat antal ton - glas
337
354
379
353
332
344
357
371
338
365
361
- metall
25,9
30,1
31,8 34,3
32 33,3
33 31,6
29
29
28
- plast
43,8
47,5
48 49,8
68
111
120
94
68
81
79
- papper
745
697
722
798
852
998
950
984
935
889
820
- kartong
359
394
412
429
290
394
365
334
201
228
220
Hushållsavfall, kg/invånare
246
265
262
307
308
330
330
336
321
316
318
Energianvändning per invånare (kWh/inv) i Gislaveds kommun
41888 39449 39250 36071 37740 35726 37207 41076 36525
Levererad eldningsolja 1 inom Gislaveds kommun, 1000 m 3
16,3
11,5
9,3
6,7
5,4
5,6
6,7
3,1
3,2
5,8
3
Levererad eldningsolja 2-5 inom Gislaveds kommun, 1000 m
2
0,6
0,6
0,6
0,1
0
0
0
0
0
3
Levererad bensin inom Gislaveds kommun, 1000 m
16,2
16,2
16,1 17,5
18 14,4 17,4 16,7 22,3 15,9
Levererad diesel inom Gislaveds kommun, 1000 m 3
14
13,9
12
11 12,4 11,5 17,8 20,9 14,8 20,8
Levererad E85 inom Gislaveds kommun, 1000 m 3
0,5
0,5
0,6
Växthusgaser per invånare, kg/inv *
5797 5389 5781 5490
Koldioxidutsläpp per invånare. CO2 kg/inv
4702
3676
3240 3723
3888 3504 3836 3518
Energiförbrukning i kommunala fastigheter, kWh/kvm
209
210
207
208
210
206
187
185
195
204
194
Körda mil i tjänsten med egen bil
107833 111367 103011 76539 66809 69655 67408 63141 53836 56945 67234
Körda mil med bilpoolen
26659 24457 26786 28331 31633 31158 37242
Körda mil med hyrbil
6932
Andel etanol, E85 i bilpoolens fordon, %
59
80
82
86
77
76
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunal förvaltning, %
3,8
5,5
18
3
Producerad mängd vatten från kommunala täkter, 1000 m
2073
2065
2114 2000 2015 2004 1940 2086 1846 1900 1967
3
Försåld mängd vatten från kommunala täkter, 1000 m
1793
1778
1679 1656 1639 1612 1600 1575 1592 1486 1530
Behandlad mängd avloppsvatten i kommunala reningsverk, 1000 m 3
3656
3900
2887 4025 3701 3669 4500 4400 3334 3609 4522
Areal biotopskyddsområde, ha
29,5
40,7
41,7 43,9 50,7 58,4 58,4 67,2 67,2 67,2
Uppnådd målsättning i kalkningsverksamheten, %
64
60
87
72
65
68
71
82
92
71
87
* Innefattar förutom koldioxid också övriga växthusgaser som metan, lustgas, freoner, svavelhexafluorid
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NYCKELTAL 

ordlista
Avrinningsområde
Ett land- och vattenområde som från nederbörd
samlar det vatten som avvattnas från en viss punkt
i ett vattendrag eller från en sjö (jämför tillrinningsområde).
Bioenergi
Energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material.
Biotopvård
Planerad förändring i naturen med syfte att nå
vissa mål, t.ex. öka antalet av viss art.
Detaljplan
Plan genom vilken samhället, efter prövning av vad
som är lämpligt, styr hur mark får användas och
vilka byggnader och anläggningar som får finnas.
Regleras av plan- och bygglagen.
Ekologi
Läran om hur de levande organismerna, både djur
och växter, lever och fungerar i sin omvärld.
Fjärrvärme
Värme producerad för flera fastigheter i en större
gemensam värmeanläggning.
Grundvatten
Vatten i den del av jorden eller berggrunden där
hålrummenär helt vattenfyllda.
Kvillområde
Del av ett vattendrag, där huvudfåran förgrenar sig
i fler mindre fåror.
Livscykelanalys
Undersökning av en produkts eller tjänsts totala
miljöpåverkan under hela processen, från tillverkning till slutanvändning.

y

ORDLISTA

Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning.
Miljöbil
Fordon som drivs med ett alternativt bränsle t.ex.
etanol eller gas samt fordons som drivs med konventionella bränslen men med utsläppsnivåer lägre
än 120 g CO2/km.
Miljökvalitetsnorm
Den enligt lag lägsta miljökvalitet i ex luft eller vatten
som tillåts. Regleras i miljöbalken och dess förordningar.
Natura 2000
EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet
med skyddet är att värna om naturtyper och arter
som EU-länderna har enats om är av gemensamt
intresse.
Omlöp
En typ av fiskväg, som anlagts för att tillåta fisk
passera ett vandringshinder.
Nonylfenol
Gift ämne, som är svarnedbrytbart, hormonstörande och kan lagras i kroppen.
PCB
Kemiskt miljögift
Radon
Radioaktivt grundämne som kan utgöra hälsorisker
i otillräckligt ventilerade byggnader.
Ramdirektivet för vatten
EU:s samlade vattenlagstiftning.
Riksintresse
Utpekat område av särskilt nationellt intresse. Kan
t.ex. vara intressant ur försvars-, kultur- eller naturhänseende.
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Strandskydd
Bestämmelser som regleras i miljöbalken. Avser
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
samt bevara goda livsvillkor för djur och växter kring
hav, sjöar och vattendrag.
Tillrinningsområde
Ett landområde inom vilket den nederbörd som
faller rinner till ett och samma specifika vattendrag
eller sjö.
Trikloreten
Klorerat lösningsmedel som främst har använts
inom verkstadsindustrin för avfettning (Numera
förbjudet).
Vandringshinder
Fysiska hinder som begränsar djurs rörlighet. Kan
t.ex. utgöras av broar, dammar och vägar.
Vattenskyddsområde
Fastlagt område med föreskrifter som syftar till
skydd för vattentäkt.
Våtmarksrening
Rening av avloppsvatten i en anlagd våtmarksdamm genom att föroreningar omvandlas av
bakterier till gas, tas upp av befintlig vegetation eller
fastläggs i bottensediment.
Växthusgasutsläpp
Utsläpp av gaser som bidrar till den globala uppvärmningen av jorden och därmed till klimatförändringar.
Översiktsplan
Planen skall ge vägledning för beslut om hur markoch vattenområden skall användas samt hur den
byggda miljön skall bevaras och utvecklas. Regleras av Plan- och bygglagen.

Arkitekturpris 2011

Musikskolan i Gislaved

Kindbloms fastigheter i Smålandsstenar
Foto: Patrik Leonardsson
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